Samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 7 af
Persondataforordningen (GDPR):

Jeg tillader hermed, at
-

John Deere GmbH & Co. KG, Germany; John Deere Walldorf GmbH & Co KG, Tyskland (”John
Deere”) indsamler og behandler mine personoplysninger og kontaktoplysninger. Det kan for
eksempel dreje sig om:
o mit navn, adresser, telefonnumre , emailadresser
o oplysninger om erhverv
o oplysninger om min virksomhed, for eksempel mine maskiner, virksomhedens
størrelse, dyrkningsformer .
Formålet med dette er at indsamle statistiske data vedrørende mine personoplysninger og de
John Deere produkter, jeg bruger, så John Deere kan sende mig skræddersyede reklamer og
levere bedre kundeservice, produkter, tilbehør og funktioner.

-

John Deere må dele mine personoplysninger med alle John Deere forhandlere, der fremover
måtte betjene mig.

-

Med dette for øje vil John Deere opbevare mine personoplysninger, så længe mit samtykke er
gyldigt.

-

John Deere vil også dele mine personoplysninger med uafhængige eksterne firmaer eller
videregive oplysningerne til dem, herunder serviceleverandører, der bestyrer databaser til
markedsføringsformål, hjælper med markedsføringskampagner, og vil dokumentere
samtykket.

-

John Deere vil ligeledes overføre mine personoplysninger til dele af John Deere Group og de
lande, hvori de har kontorer (https://www.deere.com/en/our-company/about-johndeere/worldwide-locations/).

-

Mine personoplysninger vil blive overført til lande uden for EØS, som er underlagt anden
lovgivning, der yder mindre beskyttelse (herunder USA). I tilfælde af sidstnævnte henholder John
Deere sig dog til kontraktbetingelser og/eller bindende koncernregler som
sikkerhedsforanstaltninger eller modtagerens certificering om overholdelse af privatlivets fred.

-

Jeg tilkendegiver hermed, at jeg frivilligt giver samtykke til behandling af mine
personoplysninger. Jeg kan helt eller delvist trække mit samtykke tilbage når som helst. Hvis
jeg trækker mit samtykke tilbage, vil det dog ikke have betydning for, om behandlingen af mine
personoplysninger, som fandt sted frem til det tidspunkt, hvor jeg trak mit samtykke tilbage,
var lovlig.

-

I henhold til lovgivningen har jeg ret til på min anmodning at blive informeret om behandlingen
af mine personoplysninger, få dem rettet eller slettet, begrænse behandlingen eller få mine
personoplysninger overført til en anden dataansvarlig. Jeg har ligeledes ret til at klage til den
relevante tilsynsmyndighed i mit opholdsland, på mit arbejdssted, eller hvor overtrædelsen af
GDPR formodes at have fundet sted.

-

Jeg kan finde yderligere informationer om behandling af mine personoplysninger på
www.deere.com/privacy.

