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Bu siyasət John Deere və onun əlaqəli şirkətlərinin məlumatları necə emal və istifadə 
etməsini təsvir edir. Bu siyasətdə John Deere, biz və ya bizə ifadələri 
"Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germany" ünvanında yerləşən 
"John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group"a istinad edir. 

Qeyd etmək istərdik ki, sizin konfidensiallığınız və fərdi məlumatlarınızın qorunmasına çox 
ciddi yanaşır və məlumatlarınızı məlumatların qorunması ilə bağlı tətbiq edilən 
qanunvericiliyə müvafiq şəkildə emal edirik. Aşağıda JDLink™ Xidməti ilə əlaqədar olaraq 
hansı fərdi məlumatlarınızı topladığımızı və emal etdiyimizi və bu məlumatlardan necə 
istifadə etdiyimizi izah edəcəyik. 

1 Hansı məlumatları toplayırıq? 

Biz JDLink™ xidmətindən istifadə edərkən bizimlə və təqdim etdiyimiz məhsullarla 
qarşılıqlı əlaqədə olduğunuz zaman haqqınızda olan məlumatları toplayır və emal edirik. 

Abunə səviyyəsindən və maşın növündən asıl olaraq aşağıdakı məlumatlar toplanacaq və 
emal ediləcək: 

• Maşının aqronomik məlumatları 

• Maşının mövqeyi haqqında məlumat 

• Maşın haqqında xüsusi məlumatlar 

JDLink™ Xidmətində istifadə edilən funksiyaların və məlumat nöqtələrinin ətraflı təsviri 
üçün isg-contracts.deere.com saytında “MyMachine Connect” bölməsində 
“MyJohnDeere™ Konfidensial Məlumatlardan İstifadəyə dair Bildirişinin A Əlavəsinə 
(Funksiyaların təsviri) (“#ISG-3”) nəzər salın. 

2 Məlumatlarınızdan hansı məqsədlə və hansı hüquqi əsaslarla istifadə 
edirik? 

Biz fərdi məlumatlarınızdan aşağıdakı məqsədlərlə istifadə edir və onları emal edirik: 

• JDLink™ Abunə Şərtləri və Müddəaları (“#ISG-4”) sənədində müəyyən edildiyi kimi 
sizinlə müqavilə bağlamaq və onu icra etmək üçün tələb edilən hallarda. Sifarişçi 
John Deere-in statistik məqsədlər üçün, eləcə də hazırkı Müqavilə üzrə göstərilən 
xidmətləri yaxşılaşdırmaq və ya təkmilləşdirmək, əlavə və ya yeni John Deere 
məhsulları və xidmətlərini işləyib hazırlamaq və/və ya avadanlıqların yeni istifadə 
növlərini müəyyən etmək üçün anonim və ümumiləşdirilmiş şəkildə məlumatlara 
çıxış əldə edə biləcəyini və onlardan istifadə edə biləcəyini qəbul edir. 

• Tətbiq edilən qanunlara uyğunluq və John Deere-in qanuni biznes maraqları və 
qanuni hüquqlarının qorunması, o cümlədən sadalananlarla məhdudlaşmadan 
hüquqi iddialar, uyğunluq, hüquqi-normativ və ya təhqiqat məqsədləri ilə istifadə (o 
cümlədən bu cür məlumatların hüquqi məhkəmə prosesi və ya proseduru ilə 
əlaqədar olaraq açıqlanması). 

• Biz məlumatların açıqlanmasının (a) hər hansı tətbiq edilən qanun, normativ 
hüquqi akt və ya icrası mütləq olan hüquqi sorğunun (misal üçün, dövlət 
orqanlarından və/yaxud hüquq-mühafizə orqanlarından gələn) yerinə yetirilməsi; 
(b) hər hansı şəxsin ölümdən və ya ciddi bədən xəsarətindən qorunması; (c) bizə 
və ya istifadəçilərimizə qarşı dələduzluq və ya sui-istifadə hallarının qarşısının 
alınması; (d) mülkiyyət hüquqlarımızın qorunması; yaxud (e) Deere və onun əlaqəli 
şirkətlərinin, yaxud işçilərin bu məlumatlardan qaynaqlanan hər hansı məhkəmə 
prosedurlarından qorunması üçün ağlabatan səbəblərdən zəruri olduğunu hesab 
etdiyimiz hallarda John Deere məlumatları açıqlaya bilər. 

3 Biz bu məlumatları kimlə paylaşırıq? 

Biz məlumatlarınızı aşağıdakı tərəflərlə paylaşırıq: 

• Sizin göstərişiniz əsasında üçüncü tərəflərlə. Siz məlumatlarınızı John Deere 
Əməliyyat Mərkəzində və digər əlaqədar portal və proqramlarda paylaşa və 
açıqlaya bilərsiniz. Siz hesabınızda icazələri tənzimləməklə digər tərəflərin 
məlumatlarınıza çıxışına və onları görməsinə nəzarət edə bilərsiniz. Xahiş edirik 
diqqət edəsiniz ki, məlumatlarınızı John Deere-dən başqa hər hansı tərəflə 
paylaşdığınız halda, məlumatı qəbul edən şəxs məlumatların surətini çıxarmaq, 

https://isg-contracts.deere.com/
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onlardan istifadə etmək, onları dəyişdirmək və ya başqaları ilə paylaşmaq qərarına 
gələ bilər və John Deere belə fəaliyyətlər üzərində hər hansı nəzarətə malik deyil 
və bunun üçün məsuliyyət daşımır. 

• John Deere Dilerləri ilə: Sifarişçi MyJohnDeere™ vasitəsilə bunu etməyi qadağan 
etməyincə, bütün John Deere Dilerləri ümumi qayda üzrə MyJohnDeere™  və 
Service ADVISOR™  Remote vasitəsilə qurğu diaqnostikası məlumatlarına  çıxışa 
malik olurlar. Sifarişçi həmçinin John Deere Dilerlərinin və digər Tərəfdaş 
Təşkilatların MyJohnDeere™ vasitəsilə istənilən vaxt toplanılan məlumatlara 
çıxışına icazə verir və ya məhdudlaşdırır. Bundan əlavə, John Deere Dileri maşın 
məlumatlarına çıxış təmin edərək John Deere Dileri ilə Sifarişçinin təşkilatı 
arasında təsdiq edilmiş avtomatik tərəfdaşlıq yarada bilər. 
Dilerin hesabınızdakı maşınların Məlumatlarına çıxışını ləğv etmək üçün siz 
aşağıdakı addımları həyata keçirməlisiniz: 

o JDLink™ məlumat panelində Terminal parametrləri tab-vərəqəsindən hər 
bir maşın üçün "Service ADVISOR™ Remote çıxışı ləğv etmək.  

o JDLink™ məlumat panelində Komanda Meneceri bölməsində John Deere 
Dileri ilə tərəfdaşlığı ləğv etmək. 

• John Deere-in əlaqəli şirkətləri ilə. Biz sizə JDLink™ Xidmətini təmin etmək üçün, 
habelə bu bildirişdə təsvir edilmiş digər məqsədlərlə lazım olduğu halda 
məlumatlarınızı ana şirkətimiz Deere & Company və tamamilə John Deere-in 
mülkiyyətində olan törəmə müəssisələrlə paylaşırıq. 

• Etibarlı təchizatçılarla. Biz JDLink™ Xidmətlərini təmin etmək üçün lazım olduğu 
hallarda məlumatlarınızı etibarlı təchizatçılarla paylaşırıq. Sizin JDLink™ 
Xidmətindən necə istifadə etməyinizdən və təyin etdiyiniz parametrlərdən asılı 
olaraq, bu təchizatçılara aşağıdakı texnologiya və hesablama xidmətlərini, o 
cümlədən internet və proqram təminatı xidmətlərini təmin edən şirkətlər daxildir: 
məlumat hostinqi və bulud texnologiyaları üzrə hesablama imkanları, hesabların 
idarəedilməsi təhlükəsizliyi, sınaq, sazlama, xətaların məruzə edilməsi və istifadə 
analitikası, habelə SMS ismarış xidmətlərini təmin edən mobil telekommunikasiya 
provayderləri. JDLink™ Xidmətindən istifadə edirsinizsə, biz mobil, peyk və digər 
simsiz kommunikasiya xidmətlərini əhatə edə biləcək mobil telekommunikasiya 
xidmətlərinin provayderlərini də cəlb edirik. 

• Rəsmi açıqlamalar. Biz sizə məxsus olan məlumatları məhkəmə qərarları, və 
hüquqi, yaxud normativ tələbləri yerinə yetirmək; xəsarət, ölüm, itki, dələduzluq və 
ya sui-istifadə hallarının qarşısını almaq; John Deere-in hüquqlarını qorumaq, 
yaxud John Deere-ni (və ya John Deere-nin əlaqəli şirkətlərini) məhkəmə 
prosedurlarında müdafiə etmək üçün; və lazım olduqda biznes aktivlərinin satışı 
və ya ötürülməsi ilə əlaqədar açıqlaya bilərik. 

Fərdi məlumatlar yuxarıda göstərilən səbəblərdən tələb edildiyi, bu, qanun çərçivəsində 
tələb edildiyi, yaxud hüquqi maraqlarımızın tətbiq edilən qanunlara müvafiq şəkildə hüquqi 
üsullarla qorunması üçün lazım olduğu halda, dövlət orqanları ilə paylaşıla bilər. 

4 Məlumatlarınızı hara göndəririk? 

Məlumatlar AİZ-dən kənara ötürüldüyü və məlumatların ötürüldüyü tərəf Avropa İttifaqı 
Komissiyasının müvafiqlik haqqında qərarına daxil edilməmiş ölkədən olan etibarlı 
təchizatçı (bu ölkələrin siyahısına burada nəzər sala bilərsiniz) olduğu halda, məlumatlar 
John Deere-in bu cür münasibətləri qurarkən GDPR-nin 46-cı (2) maddəsinə müvafiq 
şəkildə Aİ Komissiyasının təsdiq etdiy standart müqavilə şərtləri ndən istifadə etməsi ilə, 
yaxud etibarlı təchizatçının GDPR-in 42-ci maddəsinə (burada nəzər salın) müvafiq 
şəkildə qəbul edilmiş Konfidensiallığın qorunması haqqında Proqrama riayət etməsi ilə 
müvafiq şəkildə qorunur. Müvafiq qorunma mexanizminin surəti sizin John Deere-in 
Məlumat Subyektinin Hüquqları əsasında Sorğu Forması vasitəsilə etdiyiniz sorğu 
əsasında sizə təmin edilə bilər. Sorğu formasını isg-contracts.deere.com saytında tapa 
bilərsiniz. Məlumatların John Deere-nin əlaqəli şirkətlərinə ötürülməsi hüquqi qüvvəyə 
malik korporativ qaydalar (BCR), Avropa Komissiyasının Fərdi məlumatların qorunması 
üçün qəbul etdiyi standart müqavilə şərtləri, digər hüquqi ötürmə mexanizmləri kimi 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries
https://www.privacyshield.gov/list
https://isg-contracts.deere.com/
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adekvat tədbirlərin görülməsi ilə, yaxud mövcud hüquqi istisnalar əsasında həyata 
keçiriləcək. 

5 Məlumatlarınızla əlaqədar hansı hüquqlara maliksiniz? 

Siz aşağıdakıları tələb etmək hüququna maliksiniz: 

• sizin haqqınızda malik olduğumuz fərdi məlumatlara çıxış əldə etmək və onların 
surətini almaq (GDPR-nin 15-ci maddəsi) 

• bizə təqdim etdiyiniz fərdi məlumatların surətini tələb etmək və bizim bu məlumatı 
geniş istifadə edilən, maşın tərəfindən oxunması mümkün olan formatda sizə 
təqdim etməyimiz və ya üçüncü tərəfə göndərməyimiz (GDPR-nin 20-ci maddəsi) 

• fərdi məlumatlarınız dəqiqliyi üçün onları yeniləmək və ya düzəltmək (GDPR-nin 
16-cı maddəsi) 

• müəyyən hallarda fərdi məlumatlarınızı qeydiyyat sistemimizdən silməyimiz 
(GDPR-nin 17-ci maddəsi) 

• müəyyən hallarda fərdi məlumatlarınızın emalını məhdudlaşdırmağımız (GDPR-
nin 18-ci maddəsi) 

Habelə siz: 

• fərdi məlumatlarınızın müəyyən hallarda tərəfimizdən emal edilməsinə etiraz edə 
bilərsiniz (xüsusilə, biz müqavilə və ya digər hüquqi tələbin yerinə yetirilməsi 
məqsədilə məlumatı emal etməli olmadıqda, yaxud məlumatları birbaşa marketinq 
məqsədləri ilə istifadə etdikdə - GDPR-nin 21-ci maddəsi) 

Bu hüquqlar bəzi hallarda məhdudlaşdırıla bilər - misal üçün məlumatlarınızı emal 
etməyimizin hüquqi tələblər çərçivəsində zəruri olduğunu nümayiş etdirdiyimiz halda. Bəzi 
hallarda, bu, sizin razılığınızdan imtina etdiyiniz halda məlumatları saxlaya bilməyimizi 
göstərir. 

Biz fərdi məlumatları hüquqi və ya müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün tələb 
etdiyimiz halda, bu məlumatların təmin edilməsi məcburidir: bu məlumatlar təqdim 
edilməzsə, biz müqavilə münasibətlərimizi idarə etmək, yaxud müqavilə çərçivəsində 
nəzərdə tutulan öhdəliklərimizi yerinə yetirmək iqtidarında olmayacağıq. Bütün digər 
hallarda tələb edilən fərdi məlumatların təqdim edilməsi könüllü xarakter daşıyır. 

Siz Məlumat Subyektinin Hüquqları haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, 
müəssisəmizin konfidensiallıq bildirişinə nəzər salın: isg-contracts.deere.com. Siz fərdi 
məlumatlarla bağlı hüquqlarınızı icra etmək istəyirsinizsə, isg-contracts.deere.com  
saytında Məlumat Subyektinin Hüquqları əsasında Sorğu Formasından istifadə edə 
bilərsiniz. 

Sizin bu məsələ ilə bağlı həll edilməmiş problemləriniz olarsa, siz nəzarət orqanına, 
xüsusilə yaşayış və ya iş yeriniz olan Üzv Dövlətdə məlumatların qorunması üzrə quruma 
şikayət etmək hüququna maliksiniz. 

6 John Deere-in hansı qurumu məlumatlarıma nəzarət edir? 

Məlumatlarınıza nəzarəti aşağıdakı hüquqi şəxs həyata keçirir: 
John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 
Kaiserslautern, Germany. 

Yuxarıda qeyd edilənlərə əlavə olaraq, məlumatlarınız ABŞ-ın İllinoys ştatında fəaliyyət 
göstərən Deere & Company ilə paylaşılır). 

7 Məlumatlarımı hansı müddət ərzində saxlayacaqsınız? 

Biz məlumatlarınızı abunə müddəti ərzində JDLink™ Təşkilatınıza göndərəcəyik və bu 
məlumatların saxlanma müddəti MyJohnDeere™ Konfidensial Məlumatlardan İstifadəyə 
dair Bildirişdə göstərilib. Biz əməliyyatlar haqqında məlumatı bu bildirişdə göstərilmiş 
məqsədlərin yerinə yetirilməsi və özümüzü məhkəmə iddialarından qorumaq, yaxud iş 
fəaliyyətimizi idarə etmək üçün lazım olacaq müddətdə saxlayacağıq. 

8 Məlumatlarımı necə qoruyursunuz? 

Biz hesabınızdakı məlumatlardan sui-istifadə edilməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə 
tutulmuş standartlar və prosedurlar hazırlamışıq və onlara riayət edirik: 

https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/
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• Biz fiziki kompüter və şəbəkə təhlükəsizliyini təmin edirik. 

• Biz işçilərimizi standart əməliyyat prosedurları və xüsusi təlim proqramları 
vasitəsilə məlumatların təhlükəsizliyinin və müştəri xidmətlərinin vacibliyi haqqında 
maarifləndiririk. 

• Biz haqqınızda olan məlumatlara səlahiyyətsiz girişin qarşısını almaq üçün 
təhlükəsizlik standartları və prosedurları tətbiq edir və məlumatların qorunma 
səviyyəsini təkmilləşdirmək üçün texnologiyalarımızı yeniləyir və sınaqdan 
keçiririk. 

 


