
 

Privacyverklaring korte versie:  

 

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Duitsland (“John Deere”) 
verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, postcode, e-mailadres en/of 
mobiel telefoonnummer) direct van u en over uw activiteiten met ons met betrekking tot de campagne 
“Meer Comfort, Juiste Prijs”. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens om u een follow-up e-mail te 
sturen zodat u het e-mailadres en uw interesse in de campagne kunt bevestigen. Wij verwerken deze 
persoonlijke gegevens als onderdeel van de campagne “Meer Comfort, Juiste Prijs” om te voldoen aan 
de Algemene voorwaarden (contract) als wettelijke basis voor gegevensverwerking overeenkomstig 
Artikel 6 (1) lit. a Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Wij hebben uw mobiele 
telefoonnummer en uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen om verder te gaan met uw 
interesse voor de campagne “Meer Comfort, Juiste Prijs”. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor 
de duur van de campagne “Meer Comfort, Juiste Prijs”, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te 
bewaren. 

 

Uw persoonlijke gegevens worden gehost en geleverd door een extern bedrijf (hmf Group, Rheinkaistr. 
30, 68159 Mannheim) dat wij voor dit doel ingeschakeld hebben. Wij delen deze persoonlijke gegevens 
ook met of onthullen ze aan John Deere Shared Services, Inc. die aan dealer gerelateerde 
bedrijfssystemen host en onderhoudt, de door u geselecteerde dealer en onze Aangesloten 
maatschappijen voor de doeleinden als uiteengezet in de privacyverklaring lange versie en de algemene 
voorwaarden van de campagne “Meer Comfort, Juiste Prijs”. Uw persoonlijke gegevens worden 
overgedragen aan niet-EER-landen met andere en minder beschermende wetgeving betreffende 
gegevensbescherming (inclusief de Verenigde Staten), maar, in geval van het laatste vertrouwt John 
Deere op toegestane mechanismen van gegevensoverdracht, zoals modelcontractbepalingen, 
bindende bedrijfsregels of de privacyschermcertificering van de ontvanger in de VS, indien die er is. Om 
te vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens, om ons te vragen om persoonlijke gegevens te 
corrigeren of te wissen of om de verwerking ervan te beperken, om bezwaar te maken tegen verwerking 
of om enige andere van de voor u beschikbare rechten betreffende gegevensbescherming uit te 
oefenen, of om te vragen om informatie/een kopie van het desbetreffende mechanisme van 
internationale gegevensoverdracht, neemt u contact met ons op onder www.deere.com/privacy.  

 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit in de 
EU-lidstaat van normale verblijfplaats, plaats van werk of vermeende schending van de GDPR.  

 

Meer informatie is beschikbaar in onze privacyverklaring lange versie (zie hier 
www.deere.com/privacy). 

 

 


