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Осы саясат «John Deere» компаниясынің және оның үлестес тұлғаларының 
деректеріңізді өңдеу және пайдалану рәсімін сипаттайды. Осы саясатта «John 
Deere» қатысты «біз» немесе «бізге, бізбен, бізді» сілтемелері «Джон Дир ГмбХ 
және Ко. КГ» (John Deere GmbH & Co. KG) компаниясын білдіреді, «Интеллиджент 
Солюшинз Груп» (Intelligent Solutions Group), Штраусбург Алли, 3, 67659 
Кайзерслаутерн (Германия). 

Біз сіздің құпиялылығыңызды және сіздің жеке деректеріңізді қорғауға өте байыпты 
қарым-қатынасымызды, сондай-ақ сіздің деректеріңізді өңдеу қолданыстағы 
деректерді қорғау туралы заңдарға сәйкес жүргізілетіндігін атап өткім келеді. 
Төменде біз сізге JDLink™ сервисіне қатысты қандай жеке деректерді 
жинайтынымызды және өңдейтінімізді және оларды қалай пайдаланатынымызды 
егжей-тегжейлі түсіндіреміз. 

1 Біз қандай деректерді жинаймыз? 

JDLink™ сервисін пайдалана отырып, біз сіздің бізбен өзара іс-қимыл жасау және 
біздің өнімдерімізбен жұмыс істеу барысында сіз туралы деректерді жинаймыз және 
өңдейміз.  

Жазылу деңгейі мен компьютер түріне байланысты келесі ақпарат сақтауға және 
өңдеуге жатады: 

• Компьютерлік агрономиялық деректер 

• Компьютердің орналасқан жері туралы деректер 

• Белгілі бір компьютер бойынша деректер 

JDLink™ сервисінде өңделетін функциялар жиынтығы мен деректерді енгізу 
нүктелерінің толық сипаттамасы «MyJohnDeere үшін құпиялылық туралы 
мәлімдеме» бөлімінде, А қосымшасы (Функциялар жиынтығын сипаттау) («#ISG-3») 
бөлімінде, «MyMachineConnect™» бөлімінде жазылған, олармен isg-
contracts.deere.com веб-сайтында таныса аласыз. 

2 Сіздің деректеріңіз қандай мақсаттар үшін және қандай заңды негізде 
пайдаланылады? 

Біз осы дербес деректерді келесі мақсаттарда пайдаланамыз және өңдейміз: 

• JDLink™ («#ISG-4») жазылу ережелері мен шарттарында келтірілген 
анықтамаға сәйкес сізбен шарт жасасу және орындау қажет болған жағдайда. 
Клиент «John Deere» компаниясының деректерге қол жеткізу және оларды 
статистикалық мақсаттар үшін, сондай-ақ «John Deere» компаниясының 
қосымша немесе жаңа өнімдері мен қызметтерін әзірлеу және/немесе 
жабдықты пайдаланудың жаңа түрлерін айқындау үшін осы Келісім 
шеңберінде ұсынылатын қызметтерді жетілдіру немесе жақсарту үшін 
жасырын және кешенді нысанда пайдалану құқығын мойындайды. 

• Қолданыстағы заңнаманы сақтау және «John Deere» компаниясының заңды 
коммерциялық мүдделері мен заңды бекітілген құқықтарын қорғау, соның 
ішінде, басқаларымен қатар, сот талаптарына байланысты пайдалану, 
талаптарды сақтау, нормативтік немесе зерттеу мақсаттары (соның ішінде, 
сот ісін жүргізуге байланысты мұндай ақпаратты ашу немесе дауларды сот 
тәртібінде қарау). 

• «John Deere» компаниясы ақпаратты ашу (а) кез келген қолданыстағы заңды, 
ережені сақтау немесе міндетті заңды сұрау салуды орындау (мысалы, 
мемлекеттік органдар және/немесе құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері тарапынан); (ә) кез келген адамның өлімін немесе ауыр дене 
жарақатын болдырмау; (б) бізге немесе біздің пайдаланушыларымызға 
қатысты алаяқтық әрекеттерді немесе теріс пайдаланушылықты болдырмау; 
(в) біздің мүліктік құқықтарымызда қорғау; немесе (г) «John Deere» 
компаниясын және оның үлестес тұлғаларын немесе персоналын деректерге 
байланысты кез келген сот талқылауларынан қорғаумақсаты үшін негізді 
түрде қажет деген біздің адал болжамымыз жағдайында үшінші тұлғаларға 
деректерді ашуға құқылы. 

https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/
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3 Біз осы деректермен кіммен бөлісеміз? 

Біз келесі алушылармен сіздің ақпаратыңызбен бөлісеміз: 

• Сіз көрсеткен үшінші тұлғалар. Сіз деректерді бөлісіп, оларды «John Deere» 
компаниясының операциялық орталығында және басқа қосылған порталдар 
мен қосымшаларда аша аласыз. Өзіңіздің есептік жазбаңызға арналған 
рұқсаттарды теңшеу арқылы басқа тараптарға деректерді және олардың 
көрінуін бақылай аласыз. Сіз ақпаратыңызбен «John Deere» компаниясынан 
басқа біреумен бөліскен кезде, алушы оны көшіре, пайдалана, өзгерте 
немесе басқа тұлғаларға қайта бағыттай алатынына назар аударамыз, бұл 
ретте «John Deere» компаниясы кез келген осындай әрекеттерді бақылай 
және жауапты бола алмайды. 

• «John Deere» компаниясының дилерлері: Әдепкі бойынша, «John Deere» 
компаниясының барлық дилерлері Myjohndeere™ және Service ADVISOR™ 
Remote арқылы компьютерлік диагностика жөніндегі деректерге Клиент 
MyJohnDeere™ веб-порталы арқылы осындай қатынауды шектеген сәтке 
дейін кіре алады. Сондай-ақ, клиент кез келген уақытта MyJohnDeere™веб-
порталы арқылы жиналған деректерге «John Deere» компаниясының 
дилерлері мен басқа да серіктес ұйымдардың кіруіне рұқсат бере алады 
немесе шектей алады. Бұдан басқа, «John Deere» компаниясының әрбір 
дилері «John Deere» компаниясының дилері мен компьютер деректеріне 
қолжетімділік ұсынатын Клиент ұйымы арасында автоматты түрде 
расталатын серіктестік құруға құқылы. 
Компьютерлерден компьютерлік деректерне дилерлік қолжетімділікті жабу 
үшін сіздің аккаунтыңызда келесі әрекеттерді орындау қажет: 

o JDLink™дербес басқару панеліндегі «Терминалды теңшеу» 
қойындысын пайдаланып, әрбір компьютерге арналған Service 
ADVISOR™қашықтағы қолжетімділікті жабыңыз.  

o JDLink™ дербес басқару панеліндегі Командалық диспетчерде «John 
Deere» компаниясының сіздің Дилеріңіздің әріптестігін тоқтатыңыз. 

• «John Deere» компаниясының үлестес тұлғалары.  Біз сіздің ақпаратыңызды 
біздің «Deere & Company» бас компаниясына және «John Deere» бас 
компаниясының толық меншігіндегі оныңеншілес компанияларына, сізге 
JDLink™сервисін ұсыну қажет болған жағдайда, сондай-ақ осы мәлімдеме 
баяндалған басқа да мақсаттар үшін ұсынамыз. 

• Жоғары деңгейдегі өкілеттіктері бар жеткізушілер.  Біз сізге JDLink™қызметін 
ұсыну үшін қажетті дәрежеде жоғары деңгейдегі уәкілеттілігі бар 
жеткізушілерге сіздің ақпаратыңызды береміз. JDLink™ сервисін пайдалану 
тәсіліне және сіздің қалауыңызға қарай мұндай жеткізушілерге интернет пен 
бағдарламалық қамтамасыз етуді қоса алғанда, мынадай технологиялық 
және есептеу қызметтерін ұсынатын компаниялар жатады: серверде 
деректерді жариялау және бұлтты ресурстардың көмегімен есептеу 
мүмкіндігі, есептік жазбаларды басқару және олардың қауіпсіздігі, тестілеу, 
кемшіліктерді түзету, қате туралы есептер және пайдалану бойынша 
сараптама, сондай-ақ SMS-хабарламаларды таратуды қамтамасыз ететін 
ұялы байланыс провайдерлері. Біздің JDLink™ сервисімізді пайдаланған 
жағдайда, біз ұялы, спутниктік және басқа да сымсыз байланыс қызметтері 
кіретін ұялы байланыс қызметтерінің провайдерлерін тартамыз. 

• Ақпаратты ресми ашу. Біз сіздің деректеріңізді сот өкімдері мен заңды немесе 
нормативтік талаптарды орындау мақсатында; физикалық мертігуді, өлуді, 
шығындарды, алаяқтық әрекеттерді немесе теріс пайдаланушылықты 
болдырмау мақсатында; «John Deere» компаниясының құқықтарын қорғау 
мақсатында немесе «John Deere» компаниясын (немесе «John Deere» 
компаниясының үлестес тұлғаларын) сот талқылауларында қорғау үшін; 
сондай-ақ қажет болған жағдайда өндірістік активтерді сатуға немесе беруге 
байланысты ашуға құқылы. 
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Қажет болған жағдайда жоғарыда аталған мақсаттар үшін дербес деректер, егер бұл 
заңмен ұйғарылса немесе егер бұл қолданылып жүрген заңдарға сәйкес біздің заңды 
мүдделерімізді заңдық қорғау үшін қажет болса, мемлекеттік органдарға 
және/немесе құқық қорғау органдарының лауазымды адамдарына берілуі мүмкін. 

4 Сіздің деректеріңіз қайда жіберіледі? 

ЕЭА шегінен тыс ақпарат беруді, сондай-ақ оны ЕО комиссиясының шаралардың 
жеткіліктілігі туралы шешімінің күші қолданылмайтын елде орналасқан жоғары 
деңгейдегі уәкілеттігімен жеткізушіге беруді көздейтін жағдайларда (мұндай 
елдердің тізімімен осы жерде танысуға болады), деректер тиісті түрде не «John 
Deere» компаниясының осындай қатынастарды орнату кезінде ДДҚБР 46 (2) бабына 
сәйкес ЕО комиссиясы мақұлдаған стандартты шарттық талаптарды пайдалануы 
жолымен, немесе ДДҚБР 42 бабына сәйкес жоғары деңгейлі өкілеттігі бар өнім 
берушінің Privacy Shield сертификатын (Құпиялылықты қорғау бағдарламасы) 
пайдалану арқылы қорғалады, онымен осы жерде танысуға болады. Тиісті қорғау 
механизмінің көшірмесін isg-contracts.deere.com веб-сайтында орналастырылған 
«John Deere» компаниясының дербес деректер субъектісі құқықтарының бланкісін 
толтыра отырып, сұрау салу бойынша алуға болады. «John Deere» компаниясының 
үлестес тұлғаларына деректерді беру Еуропалық Комиссия Дербес деректерді 
қорғау үшін бекіткен Міндетті Корпоративтік Ережелерді (МКЕ), стандартты шарттық 
талаптарды, басқа қолданыстағы беру тетігін (басқа қолданыстағы беру тетіктері) 
сияқты тиісті шараларды қабылдаумен немесе рұқсат етілген заңнамалық 
ауытқуларды пайдаланумен жүзеге асырылады. 

5 Деректеріңізге қатысты сіздің қандай құқықтарыңыз бар? 

Сіз біздің сұрауға құқылысыз: 

• сізге қатысты сақталатын дербес деректерге қолжетімділікті  және олардың 
көшірмесін (ДДҚБР-ның 15-бабы) 

• сіз бізге берген дербес ақпараттың көшірмесін және оны сізге беруді немесе 
жалпы қабылданған, машинамен оқу үшін жарамды пішімде үшінші тарапқа 
жіберуді (ДДҚБР 20-бабы) 

• сіздің дербес деректеріңізді олардың дәлдігін қамтамасыз ету үшін жаңарту 
немесе түзетуді (ДДҚБР 16-бабы) 

• белгілі бір жағдайларда біздің жазбалардан сіздің дербес деректеріңізді 
жоюды (ДДҚБР-ның 17-бабы) 

• белгілі бір жағдайларда сіздің дербес деректеріңіздің өңделуін шектеуді  
(ДДҚБР-ның 18-бабы) 

Сондай-ақ сіз: 

• белгілі бір жағдайларда сіздің дербес деректеріңіздің өңделуіне қарсылық 
білдіре аласыз (атап айтқанда, шарттық немесе өзге де заңдық негізделген 
талаптарды орындау мақсатында деректерді өңдеу қажеттілігі болмаған 
жағдайда немесе тікелей маркетинг үшін біз деректерді пайдаланған кезде-
ДДҚБР 21-бабы) 

Бұл құқықтар кейбір жағдайларда шектелуі мүмкін – мысалы, біз деректеріңізді 
өңдеуге заңды талаптың болуын көрсеткен жағдайда. Кейбір жағдайларда бұл сіздің 
келісіміңізді кері қайтарып алған кезде де деректерді сақтауға құқылы екенін білдіруі 
мүмкін. 

Мұндай деректерді ұсыну біз дербес деректердің заңды немесе шарттық 
міндеттемелерге сәйкестігін талап еткен жағдайда міндетті: бізге мұндай деректерді 
беруден бас тартқан кезде біз шарттық қатынастарымызды реттей алмайтын немесе 
бізге жүктелген міндеттемелерді орындай алмайтын боламыз. Барлық қалған 
жағдайларда сұратылған дербес деректерді беру міндетті емес. 

Егер сіз Дербес деректер субъектісінің құқықтары туралы қосымша ақпарат алғыңыз 
келсе, isg-contracts.deere.com веб-сайтындағы  біздің құпиялылық туралы 
корпоративтік өтінішпен танысуға шақырамыз. Егер сіз дербес деректерге қатысты 
өз құқықтарыңызды пайдаланғыңыз келсе, isg-contracts.deere.com веб-

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/
https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/
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сайтындаорналастырылған Дербес деректер субъектісінің құқықтары өтінім 
бланкісін толтыруыңызды сұраймыз.  

Егер сізде шешілмеген сұрақтар қалса, сіз сондай-ақ қадағалау органына, атап 
айтқанда, мүше мемлекеттегі деректерді қорғау органына сіздің әдеттегі тұрғылықты 
жеріңіз немесе жұмыс орны бойынша шағым беруге құқығыңыз бар. 

6 «John Deere» компаниясының қандай субъектісі менің дербес 
деректерімнің операторы болып табылады? 

Сіздің Дербес деректертеріңіздің операторы - John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent 
Solutions Group, Штраусбург Алли, 3, 67659 Кайзерслаутерн, Германия. 

Жоғарыда аталғандардан басқа, сіздің деректеріңіз АҚШ-та «Deere&Company» 
(Иллинойс) компаниясына беріледі. 

7 Менің деректерім сіздерде қанша уақыт сақталады? 

Біз JDLink™ сіздің Ұйымыңызға жазылым кезеңінде сіздің деректеріңізді беруді 
жүзеге асырамыз, ал осы деректерді сақтау мерзімі MyJohnDeere™ Құпиялылық 
туралы хабарламада көрсетілген. Біз транзакциялар туралы деректерді осы 
мәлімдемеде айтылған мақсаттарды іске асыру үшін, сондай-ақ бізді сот 
талаптарынан қорғау үшін немесе біздің кәсіпорынды басқару үшін талап етілетіндей 
ұзақ мерзімде сақтаймыз. 

8 Менің деректерімді қалай қорғайсыздар? 

Біз сіздің есептік жазбаңыздағы ақпаратты заңсыз пайдалануды болдырмауға 
арналған стандарттар мен рәсімдерді енгіздік және қолдауға ниеттіміз: 

• Біз физикалық компьютерлік және желілік қауіпсіздікті қолдаймыз. 

• Біз өз қызметкерлерімізге стандартты операциялық рәсімдер мен арнайы 
оқыту бағдарламалары арқылы деректердің қауіпсіздігі мен клиенттерге 
қызмет көрсетудің маңыздылығы жөнінде нұсқау береміз. 

• Біз сіз туралы ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмау үшін қауіпсіздік 
стандарттары мен рәсімдерін қолдаймыз, сондай-ақ сіздің ақпаратыңызды 
қорғауды жетілдіру мақсатында технологияны жаңартып, сынақтан өткіземіз. 

 


