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Toto oznámenie špecifikuje, ako spoločnosť John Deere a jej pridružené osoby spracúvajú 
a používajú vaše údaje. Odkazy v tomto oznámení na John Deere, my alebo 
nás/nami/našimi a pod. označujú spoločnosť John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent 
Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemecko. 

Chceli by sme zdôrazniť, že ochranu vášho súkromia a vašich osobných údajov berieme 
veľmi zodpovedne a vaše údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
na ochranu osobných údajov. Nižšie by sme vám radi  detailnejšie vysvetlili, ktoré osobné 
údaje získavame a spracúvame v súvislosti s  JDLink™ Službou a ako tieto údaje 
používame. 

1 Aké údaje získavame? 

Údaje o vás získavame a spracúvame, v rámci komunikácie s nami a v súvislosti s našimi 
produktmi v rámci využívania JDLink™ Služby. 

V závislosti od stupňa predplatného a typu stroja, sa budú uchovávať a spracúvať 
nasledujúce údaje: 

• Agronomické údaje o Stroji 

• Údaje o polohe Stroja 

• Špecifikácie, resp. špecifické údaje o Stroji 

Podrobnejší popis funkcionalít a údajov, resp. dátových bodov spracúvaných v rámci 
JDLink™ Služby nájdete v “MyJohnDeere™ Oznámení o ochrane osobných údajov, 
Príloha A (Opis Funkcií)" ("#ISG-3"), dostupnom v sekcii "MyMachineConnect™ na isg-
contracts.deere.com.  

2 Pre aké účely a na základe akého právneho základu používame vaše 
údaje? 

Osobné údaje používame a spracúvame na nasledujúce účely: 

• Je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s vami, tak ako je definované 
v rámci JDLink™Podmienkach Predplatného ("#ISG-4"). Zákazník berie 
na vedomie, že spoločnosť John Deere môže mať prístup k údajom a môže ich 
použiť v anonymizovanej a agregovanej forme na štatistické účely, ako aj vylepšiť 
a zdokonaliť služby poskytované v zmysle tejto zmluvy, vyvinúť ďalšie a nové John 
Deere produkty a služby, a/alebo identifikovať nové typy úložného zariadenia. 

• Pre súlad s príslušnými zákonmi a ochranou oprávnených obchodných záujmov a 
práv spoločnosti John Deere, vrátane, nie však výlučne, použitie súvisiace 
s právnymi nárokmi, pre regulačné alebo investigatívne účely (vrátane zverejnenia 
takých informácií v spojitosti s právnym konaním alebo sporom). 

• Spoločnosť John Deere môže zverejniť údaje iným osobám, keď má v dobrej viere 
za to, že takéto  zverejnenie je rozumne potrebné (a) pre dodržiavanie akýchkoľvek 
právnych predpisov, nariadení alebo povinných zákonných požiadaviek (napr. od 
orgánov verejnej správy alebo vyšetrovacích orgánov); (b) pre ochranu života a 
zdravia akejkoľvek osoby; (c) na zabránenie podvodom a zneužitia voči nám alebo 
našim užívateľom; (d) na ochranu našich majetkových práv; alebo (e) na ochranu 
Deere a ich pridružených osôb alebo personálu v akýchkoľvek právnych 
konaniach súvisiacich s údajmi. 

3 S kým budeme zdieľať tieto údaje? 

Zdieľame vaše údaje s nasledovnými prijímateľmi: 

• tretie osoby na vašu žiadosť/inštrukciu. Ste oprávnený zdieľať a zverejňovať údaje 
v Operačnom centre spoločnosti John Deere a v súvisiacich portáloch 
a aplikáciách. Nastavením povolení vo vašom účte si kontrolujete prístup tretích 
osôb do vašich údajov. Prosím, vezmite na vedomie, že keď zdieľate vaše údaje s 
niekým iným ako je spoločnosť John Deere, prijímateľ sa môže rozhodnúť 
kopírovať, používať, upravovať alebo distribuovať ich iným osobám a spoločnosť 
John Deere nemá kontrolu ani zodpovednosť nad takýmito aktivitami. 

• Predajcovia spoločnosti John Deere: V rámci prednastavení majú všetci 
Predajcovia spoločnosti John Deere prístup ku diagnostickým údajom stroja 

https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/
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prostredníctvom MyJohnDeere™ a Služby ADVISOR™ Remote, pokiaľ 
uvedenému Zákazník nezabráni prostredníctvom MyJohnDeere™. Zákazník je 
tiež oprávnený kedykoľvek autorizovať alebo zamedziť prístup Predajcov 
spoločnosti John Deere a ďalších Partnerských Organizácií k zhromažďovaným 
údajom prostredníctvom MyJohnDeere™. Navyše, každý Predajca spoločnosti 
John Deere môže vytvoriť automaticky schválené partnerstvo, resp. prepojenie 
medzi Predajcom spoločnosti John Deere a Organizáciou Zákazníka, tým, že udelí 
prístup k údajom stroja. 

• Pre vymazanie povolenia na prístup do Údajov stroja udeleného predajcovi 
zo stroja, urobte prosím nasledovné:  

o odstráňte vzdialený prístup Service ADVISOR™ pre každý stroj v záložke 
Koncové Nastavenia v rámci JDLink™  Dashboard. 

o odstráňte prepojenie vášho Predajcu spoločnosti John Deere v rámci Team 
Manager v rámci JDLink™  Dashboard.  

• Pridružené osoby spoločnosti John Deere. Zdieľame vaše údaje s našou 
materskou spoločnosťou Deere & Company a s ňou vlastnenými dcérskymi 
spoločnosťami John Deere, v ktorých má John Deere 100% podiel, pokiaľ je to 
nevyhnutné pre účely poskytovania JDLink™ Služby ako aj pre iné účely 
špecifikované v tomto oznámení.  

• Dôveryhodní dodávatelia. Zdieľame vaše údaje s dôveryhodnými dodávateľmi, 
pokiaľ je to potrebné pre účely poskytovania JDLink™ Služby. V závislosti od toho, 
ako používate JDLink™ Služby a ako si nastavíte preferencie, týmito dodávateľmi 
sú aj spoločnosti, ktoré vám poskytujú nasledovné technologické a počítačové 
služby, vrátane internetu a softvérových služieb: hosting údajov a kapabilita cloud 
computingu, správa a bezpečnosť účtu, testovanie, ladenie, hlásenie chýb, a 
analýza používania, ako aj poskytovanie SMS správ mobilnými poskytovateľmi. Ak 
používate našu JDLink™ Službu, angažujeme tiež dodávateľov mobilných 
telekomunikačných služieb, čo môže zahŕňať mobilné, satelitné a iné bezdrôtové 
komunikačné služby. 

• Oficiálne zverejnenia. Sme oprávnení zverejniť vaše údaje, ak to vyžaduje 
rozhodnutie súdu a zákonné alebo regulačné požiadavky; na zabránenie škody na 
živote a zdraví, strát, podvodov a zneužití; na obranu práv spoločnosti John Deere 
alebo na obranu spoločnosti John Deere (alebo jej pridružených osôb) v právnych 
konaniach; a tam, kde je to potrebné v súvislosti s predajom alebo prevodom 
obchodného majetku. 

Osobné údaje môžu byť zdieľané s orgánmi verejnej moci a/alebo s vyšetrovacími 
orgánmi, ak je to potrebné pre vyššie uvedené účely, ak je to dané zákonom alebo ak je 
to potrebné pre ochranu našich oprávnených záujmov v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi.  

4 Kde zašleme vaše údaje? 

Ak sú údaje prenesené mimo EHP a ak sú prenesené pridruženej osobe v krajine, ktorá 
nie je zahrnutá v rozhodnutí o primeranosti Európskej komisie (zoznam takýchto krajín je 
uvedený tu), údaje sú primerane chránené jednak tým, že spoločnosť John Deere používa 
štandardné zmluvné ustanovenia schválené Európskou komisiou v súlade s čl. 46 (2) 
GDPR, pri zakladaní takého vzťahu s pridruženými osobami alebo tým, že bude dôverovať 
tzv. Privacy Shield certifikátu pridruženej osoby podľa čl. 42 GDPR, ktorý nájdete tu). 
Kópia relevantných ochranných mechanizmov vám môže byť poskytnutá na požiadanie 
cez formulár žiadosti dotknutých osôb spoločnosti John Deere, ktorý je dostupný na isg-
contracts.deere.com. Prenosy do pridružených osôb spoločnosti John Deere sa 
uskutočnia za použitia primeraných opatrení, ako sú záväzné firemné pravidlá (BCR's – 
tzv. binding corporate rules), štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na 
ochranu osobných údajov, na základe iného povoleného mechanizmu prenosu, alebo na 
základe prípustných zákonných výnimiek.  

5 Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi? 

Máte právo žiadať: 

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/
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• prístup k a kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás máme (čl. 15 GDPR) 

• kópiu vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a aby sme ju poskytli vám 
alebo inej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 
formáte (čl. 20 GDPR) 

• doplnenie alebo opravu vašich osobných údajov, aby boli presné (čl. 16 GDPR) 

• výmaz vašich osobných údajov z našich záznamov za istých podmienok (čl. 17 
GDPR) 

• obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov za istých podmienok (čl. 18 GDPR) 

A takisto môžete: 

• namietať spracúvanie vašich osobných údajov za istých podmienok (konkrétne, 
keď nemusíme spracúvať údaje, aby sme mohli plniť zmluvné a iné právne 
záväzky alebo používať údaje pre priamy marketing – čl. 21 GDPR) 

Tieto vaše práva môžu byť obmedzené v určitých situáciách – napr. keď vieme preukázať, 
že máme právnu povinnosť spracúvať vaše údaje. V niektorých prípadoch toto môže 
znamenať, že budeme môcť uchovávať vaše osobné údaje, aj keď odvoláte svoj súhlas. 

Keď potrebujeme osobné údaje na plnenie zákonných alebo zmluvných požiadaviek, 
poskytnutie takých údajov je povinné: ak takéto údaje nie sú poskytnuté, nebudeme môcť 
vstúpiť do zmluvného vzťahu alebo splniť požiadavky, ktoré budú na nás kladené. Vo 
všetkých ostatných prípadoch je poskytnutie údajov dobrovoľné. 

Ak si želáte získať viac informácií o vašich právach ako dotknutej osoby, pozrite si prosím 
naše obchodné vyhlásenie o ochrane súkromia na isg-contracts.deere.com. Ak si chcete 
uplatniť vaše práva súvisiace s osobnými údajmi, prosím použite formulár žiadosti 
dotknutých osôb, ktorý nájdete na isg-contracts.deere.com.  

V prípade, že nie ste spokojný, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 
konkrétne úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte vášho obvyklého bydliska 
alebo miesta práce. 

6 Ktorá John Deere spoločnosť je môj prevádzkovateľ osobných údajov? 

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je spoločnosť John Deere GmbH & Co. KG, 
Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemecko. Nad 
rámec vyššie uvedeného, vaše osobné údaje sú zdieľané, resp. poskytované 
aj spoločnosti Deere & Company v USA (Illinois). 

7 Ako dlho budete uchovávať moje údaje? 

Údaje prenášame po dobu trvania predplatného do vašej JDLink™ Organizácie a doba 
uchovania týchto údajov je uvedená v rámci MyJohnDeere™ Oznámení o ochrane 
osobných údajov. Uchovávame údaje transakcie, pokiaľ to je nevyhnutné pre účely 
uvedené v tomto oznámení a pre účely ochrany pred právnymi nárokmi alebo 
pre zabezpečenie chodu nášho podnikania. 

8 Ako chránite moje údaje? 

Prijali sme a dodržiavame štandardy a procesy navrhnuté na ochranu pred zneužívaním 
údajov na vašom účte: 

• Zabezpečujeme fyzickú počítačovú a sieťovú ochranu. 

• Vzdelávame našich zamestnancov o dôležitosti bezpečnosti údajov a služieb 
zákazníkom prostredníctvom štandardných operačných procesov a špeciálnych 
tréningových programov. 

• Dodržiavame, resp. udržiavame bezpečnostné štandardy a procesy na zabránenie 
neoprávneného prístupu k údajom o vás a zdokonaľujeme a testujeme našu 
technológiu, aby sme vylepšili ochranu vašich údajov.  

https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/

