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Šiame pranešime aprašyta, kaip įmonė „John Deere“ ir jos susijusios įmonės tvarko ir 
naudoja jūsų duomenis. Šiame dokumente žodžiai „John Deere“ arba „mes“ reiškia 
įmonę „John Deere GmbH & Co. KG“, „Intelligent Solutions Group“, Straßburger Allee 3, 
67657 Kaizerslauternas, Vokietija. 

Norėtume pabrėžti, kad jūsų privatumo ir asmens duomenų apsaugą vertiname labai 
rimtai ir jūsų duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų. 
Šiame pranešime norėtume jums išsamiau paaiškinti, kuriuos asmens duomenis renkame 
ir tvarkome teikdami paslaugą „JDLink™“, ir kaip šiuos duomenis naudojame. 

1 Kokius duomenis renkame 

Duomenis apie jus renkame ir tvarkome tada, kai jūs, naudodamiesi paslaugomis 
„JDLink™“, bendraujate su mumis ir naudojatės mūsų produktais. 

Atsižvelgiant į registracijos lygį ir įrenginio rūšį, bus saugomi ir tvarkomi šie duomenys: 

• įrenginio agronominiai duomenys, 

• įrenginio padėties duomenys, 

• konkrečiam įrenginiui būdingi duomenys. 

Išsamus funkcijų ir duomenų vienetų, tvarkomų naudojantis „JDLink™“ paslaugomis, 
aprašymas pateiktas Pranešimo apie privatumo apsaugą teikiant „MyJohnDeere™“ 
paslaugas A priedo (Funkcijų aprašymas) (#ISG-3) skirsnyje „MyMachineConnect™“; visa 
tai galima rasti adresu isg-contracts.deere.com. 

2 Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu naudojame jūsų duomenis? 

Šiuos asmens duomenis naudojame ir tvarkome šiais tikslais: 

• kai reikia su jumis sudaryti sutartį ir tą sutartį vykdyti, kaip apibrėžta „JDLink™“ 
registracijos sąlygose (#ISG-4). Klientas pripažįsta, kad įmonė „John Deere“ gali 
turėti prieigą ir naudoti nuasmenintus bei apibendrintus duomenis statistikos 
tikslais, taip pat siekdama gerinti arba plėsti pagal šią sutartį teikiamas paslaugas, 
kurti papildomus arba naujus „John Deere“ produktus bei paslaugas ir (arba) 
nustatyti, kokių naujų įrangos panaudojimo būdų galėtų būti; 

• laikantis galiojančių teisės aktų ir saugant įmonės „John Deere“ teisėtus verslo 
interesus bei juridines teises, įskaitant atvejus, kai duomenų naudojimas yra 
susijęs su teisiniais reikalavimais, atitiktimi reikalavimams, reguliavimo arba tyrimų 
tikslais (įskaitant tokios informacijos atskleidimą vykstant teismo procesui ar ginčų 
nagrinėjimui), bet neapsiribojant tokiais atvejais; 

• įmonė „John Deere“ gali atskleisti duomenis trečiosioms šalims, kai yra sąžiningai 
įsitikinusi, kad atskleisti duomenis yra pagrįsta siekiant a) laikytis bet kurių 
galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų arba vykdyti privalomus teisinius prašymus 
(pvz., valdžios institucijų ir (arba) teisėsaugos pareigūnų); b) apsaugoti bet kurį 
asmenį nuo mirties arba sunkaus kūno sužalojimo; c) apsisaugoti arba savo 
naudotojus apsaugoti nuo sukčiavimo arba piktnaudžiavimo; d) apsaugoti mūsų 
nuosavybės teises; arba e) apsaugoti įmonę „Deere“ ir jos susijusias įmones arba 
darbuotojus nuo dėl duomenų kylančių teisminių procesų. 

3 Su kuo dalysimės šiais duomenimis? 

Jūsų informacija dalijamės su šiais gavėjais: 

• jūsų nuožiūra pasirinktomis trečiosiomis šalimis. Duomenimis galite dalytis ir juos 
atskleisti įmonės „John Deere“ operacijų centre arba kituose susijusiuose 
portaluose ir mobiliosiose programėlėse. Kitų šalių prieigą prie jūsų duomenų ir 
jūsų duomenų matomumą kitoms šalims galite kontroliuoti tai nustatydami savo 
paskyroje. Atkreipiame dėmesį, kad, kai dalijatės informacija su kuo nors, kas nėra 
įmonė „John Deere“, gavėjas gali nuspręsti duomenis kopijuoti, naudoti, keisti arba 
platinti kitiems, o įmonė „John Deere“ tokių veiksmų negali kontroliuoti ir nėra 
atsakinga už juos. 

• Įgaliotaisiais įmonės „John Deere“ atstovais. Numatyta, kad visi įgaliotieji įmonės 
„John Deere“ atstovai turi prieigą prie įrenginio diagnostinių duomenų 
naudodamiesi „MyJohnDeere™“ ir paslauga „Service ADVISOR™ Remote“, kol 

https://isg-contracts.deere.com/
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Klientas jos neapriboja svetainėje „MyJohnDeere™“. Klientas taip pat gali leisti 
įmonės „John Deere“ įgaliotiesiems atstovams ir kitoms partnerių organizacijoms 
bet kuriuo metu susipažinti su renkamais duomenimis svetainėje 
„MyJohnDeere™“ arba apriboti jų prieigą prie šių duomenų. Be to, kiekvienas 
įgaliotasis „John Deere“ atstovas gali sukurti automatiškai patvirtinamą partnerystę 
tarp įgaliotojo „John Deere“ atstovo ir Kliento organizacijos, suteikdamas prieigą 
prie įrenginio duomenų. 
Norėdami panaikinti prieigą prie jūsų paskyroje nurodyto įrenginio duomenų, turite 
atlikti šiuos veiksmus: 

o „JDLink™“ valdymo skydo terminalo nuostatų (angl. Terminal Settings) 
dalyje panaikinti nuotolinę paslaugos „Service ADVISOR™“prieigą prie 
kiekvieno įrenginio vieneto; 

o „JDLink™“ valdymo skydo grupės vadovo (angl. Team Manager) dalyje 
ištrinti jūsų įgaliotojo „John Deere“ atstovo partnerystę. 

• „John Deere“ susijusiomis įmonėmis. Jūsų informacija dalijamės su mūsų 
patronuojančiąja įmone „Deere & Company“ ir jai visiškai priklausančiomis 
dukterinėmis įmonėmis, kai tai būtina, kad galėtume teikti jums „JDLink™“ 
paslaugas ir kitais šiame pranešime aprašytais tikslais. 

• Patikimais tiekėjais. Jūsų informacija dalijamės su patikimais tiekėjais, kad 
galėtume teikti jums „JDLink™“ paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kaip naudositės 
„JDLink™“ paslaugomis, taip pat į tai, kokias nuostatas pasirinksite, šie tiekėjai yra 
įmonės, teikiančios technologines ir kompiuterines paslaugas, įskaitant interneto ir 
programinės įrangos paslaugas (duomenų prieglobos ir debesijos paslaugas, 
paskyros valdymo ir saugumo, bandymo, derinimo, klaidų pranešimo ir naudojimo 
analitikos), taip pat judriojo ryšio teikėjai, kad būtų galima teikti žinučių paslaugą. 
Jeigu naudojatės mūsų „JDLink™“ paslaugomis, taip pat įtraukiame judriojo ryšio 
paslaugų tiekėjus, o tos paslaugos gali būti korinio, palydovinio arba kitokio 
bevielio ryšio paslaugos. 

• Atskleidimas pagal teisės aktus. Jūsų duomenis galime atskleisti vykdydami 
teismo nurodymus ir teisinius arba norminius reikalavimus; siekdami išvengti 
sužalojimo, mirties, nuostolių, sukčiavimo arba piktnaudžiavimo; siekdami 
apsaugoti „John Deere“ teises arba  „John Deere“ (ar „John Deere“ susijusias 
įmones) ginti teisminiuose procesuose; taip pat tada, kai to reikia dėl verslui 
naudojamo turto pardavimo arba perdavimo. 

Asmens duomenimis gali būti dalijamasi su valdžios institucijomis ir (arba) teisėtvarkos 
pareigūnais, jeigu to reikia pirmiau nurodytais tikslais, tai nustatyta teisės aktais arba 
reikalaujama dėl teisinės mūsų teisėtų interesų apsaugos, laikantis galiojančių teisės aktų. 

4 Kur siunčiame jūsų duomenis? 

Kai informacija perduodama už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų ir kai ji 
perduodama patikimam tiekėjui, esančiam valstybėje, kuriai netaikomas ES Komisijos 
sprendimas dėl tinkamumo, (tokių valstybių sąrašą galima rasti čia) duomenys būna 
tinkamai apsaugoti, nes „John Deere“, užmegzdama tokius ryšius, taiko ES Komisijos 
patvirtintas standartines sutartines nuostatas, kaip nustatyta Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento (BDAR) 46 straipsnio 2 dalyje, arba patikimo tiekėjo ES-JAV Privatumo skydo 
sertifikatą, kaip nustatyta BDAR 42 straipsnyje (sertifikatą galima rasti čia). Jums 
paprašius, galime pateikti atitinkamo apsaugos mechanizmo aprašo kopiją; prašymą 
galima pateikti naudojant „John Deere“ duomenų subjektų teisių prašymo formą, kurią 
galima rasti adresu isg-contracts.deere.com. Duomenys „John Deere“ susijusioms 
įmonėms siunčiami naudojant tinkamas priemones, pavyzdžiui, taikant įmonei privalomas 
taisykles, standartines sutartines nuostatas, Europos Komisijos patvirtintas siekiant 
apsaugoti asmens duomenis, kitas tinkamas perdavimo priemones arba remiantis teisės 
aktais nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis. 

5 Kokias turite teises, susijusias su jūsų duomenimis? 

Turite teisę mūsų prašyti: 

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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• susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes turime, ir tokių asmens 
duomenų kopijos (BDAR 15 straipsnis); 

• savo asmeninės informacijos, kurią mums pateikėte, kopijos, taip pat teisę prašyti, 
kad jūsų asmens duomenys būtų pateikti jums arba persiųsti trečiajai šaliai 
kompiuterio skaitomu formatu (BDAR 20 straipsnis); 

• atnaujinti arba pataisyti savo asmens duomenis, kad jie būtų tikslūs (BDAR 16 
straipsnis); 

• tam tikromis aplinkybėmis ištrinti savo asmens duomenis iš mūsų registrų (BDAR 
17 straipsnis); 

• tam tikromis aplinkybėmis apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 
straipsnis). 

Taip pat galite: 

• tam tikromis aplinkybėmis nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis 
(visų pirma, tais atvejais, kai neturime tvarkyti duomenų, kad įvykdytume sutartinį 
arba kitokį teisinį reikalavimą, arba kai duomenis naudojame tiesioginei 
rinkodarai, – BDAR 21 straipsnis). 

Šios teisės tam tikromis aplinkybėmis gali būti ribojamos, pavyzdžiui, tai būtų atvejai, kai 
galime įrodyti, kad esama teisinio reikalavimo tvarkyti jūsų duomenis. Tam tikrais atvejais 
tai gali reikšti, kad galime saugoti duomenis, net jeigu jūs atšaukėte savo sutikimą. 

Kai asmens duomenų prašome siekdami laikytis teisinių arba sutartinių prievolių, pateikti 
tokius duomenis yra privaloma. Jeigu tokie duomenys nepateikiami, negalėsime valdyti 
mūsų sutartinių ryšių arba vykdyti mums nustatytų prievolių. Visais kitais atvejais pateikti 
prašomus asmens duomenis yra neprivaloma. 

Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie savo, duomenų subjekto, teises, skaitykite 
mūsų įmonės pranešimą apie privatumo apsaugą; pranešimą galima rasti adresu isg-
contracts.deere.com. Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens 
duomenimis, pateikite Duomenų subjekto teisių prašymo formą; ją galimą rasti adresu isg-
contracts.deere.com. 

Jeigu jums vis tiek kyla susirūpinimas, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros 
institucijai, visų pirma duomenų apsaugos institucijai, esančiai valstybėje narėje, kurioje 
yra jūsų įprastinė gyvenamoji arba darbo vieta. 

6 Kuri „John Deere“ įmonė yra jūsų duomenų valdytoja? 

Jūsų duomenų valdytojas yra „John Deere GmbH & Co. KG“, „Intelligent Solutions Group“, 
Straßburger Allee 3, 67657 Kaizerslauternas, Vokietija. 

Be to, kas pirmiau išdėstyta, jūsų duomenimis dalijamasi su JAV įmone „Deere & 
Company“ (Ilinojus). 

7 Kokia jūsų duomenų saugojimo trukmė? 

Kol galioja jūsų registracijos sutartis, duomenis perduodame jūsų „JDLink™“ organizacijai, 
o šių duomenų saugojimo trukmė nurodyta „MyJohnDeere™“ pranešime apie privatumą. 
Duomenis apie sandorius saugome tiek, kiek tai būtina, kad galėtume siekti šiame 
pranešime nurodytų tikslų ir apsisaugoti nuo teisinių reikalavimų arba valdyti savo verslą. 

8 Kaip saugomi jūsų duomenys? 

Nustatėme standartus bei procedūras, kad būtų užkirstas kelias neteisėtam jūsų paskyroje 
pateiktos informacijos naudojimui, ir jų laikysimės: 

• užtikriname fizinį kompiuterių ir tinklų saugumą; 

• informuojame savo darbuotojus apie duomenų saugumo ir klientų aptarnavimo 
svarbą taikydami standartines veiklos procedūras ir specialiąsias mokymo 
programas; 

• užtikriname saugumo standartus ir procedūras, siekdami padėti užkirsti kelią 
neteisėtai prieigai prie informacijos apie jus, ir atnaujiname bei bandome savo 
technologiją, kad dar geriau apsaugotume jūsų informaciją. 
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