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Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti AGCO pro Evropský
hospodářský prostor
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) poskytuje společnost AGCO
Corporation
a její
dceřiné
a přidružené
společnosti
(viz
kontaktní
informace
http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html) (souhrnně „společnost AGCO“ nebo „my“).
Výrazy, které jsou psané velkým písmem a nejsou definované v tomto Prohlášení, jsou definovány ve
slovníčku pojmů na konci tohoto Prohlášení.
Rozsah tohoto Prohlášení
Toto Prohlášení upravuje způsob, jakým společnost AGCO shromažďuje a dále zpracovává Osobní
údaje o osobách, které používají produkty nebo služby společnosti AGCO (dále jen „vy“).
Doporučujeme vám, abyste si toto Prohlášení pečlivě přečetli a pravidelně kontrolovali tuto stránku,
abyste měli přehled o všech změnách, které mohly být v souladu s podmínkami tohoto Prohlášení
provedeny.
Upozorňujeme, že toto Prohlášení neplatí pro zpracování Osobních údajů zaměstnanců AGCO,
vyslaných pracovníků, dočasných pracovníků nebo jiných pracovníků. Toto zpracování provádí
společnost AGCO v souvislosti s úlohami, které tyto osoby pro společnost AGCO vykonávají.
Samostatný dokument se zásadami ochrany osobních údajů upravující takové Zpracování najdete na
intranetu společnosti AGCO (InsideAGCO).
Při zpracování Údajů o strojích se společnost AGCO řídí samostatným Prohlášením o zásadách
zpracování údajů o strojích https://www.agcotechnologies.com/data-privacy/machine-data-privacy/.
V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních
údajů a Prohlášením o zásadách zpracování údajů o strojích, jež se týká zpracování Osobních údajů,
budou mít přednost ty podmínky z tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, které se vztahují na
Osobní údaje.
Společnost AGCO může shromažďovat vaše Osobní údaje
Společnost AGCO může shromažďovat vaše Osobní údaje za následujících okolností:
• Společnost AGCO může shromažďovat nebo získávat Osobní údaje, když navštívíte jakoukoli
webovou stránku společnosti AGCO (každá stránka dále jen jako „Web“) nebo použijete
jakékoli funkce nebo zdroje dostupné na Webu nebo jeho prostřednictvím. Když navštívíte
Web, vaše zařízení a prohlížeč automaticky odhalí určité informace (například typ zařízení,
operační systém, typ prohlížeče, nastavení prohlížeče, IP adresu, nastavení jazyka, datum
a čas připojení k Webu a další informace o technické komunikaci), z nichž některé nebo
všechny mohou představovat Osobní údaje.
• Společnost AGCO může shromažďovat nebo získávat následující Osobní údaje, pokud si
stáhnete nebo použijete mobilní aplikaci AGCO (každá dále jen jako „Aplikace“). Aplikace
AGCO mohou zaznamenávat určité informace (včetně statistik o používání Aplikace, typu
zařízení, operačního systému, nastavení Aplikace, IP adresy, nastavení jazyka, data a času
připojení k Aplikaci, údajů o poloze a dalších technických informacích), z nichž některé nebo
všechny mohou představovat Osobní údaje. Aplikace může mít své vlastní Prohlášení
o zásadách ochrany osobních údajů obsahující podrobnější údaje, které byste si před
začátkem používání příslušné Aplikace měli přečíst.
• Pokud se zaregistrujete k používání jakékoliv služby poskytované prostřednictvím Webu nebo
Aplikace společnosti AGCO nebo se přihlásíte k Webu nebo Aplikaci, může společnost
AGCO shromažďovat nebo získávat Osobní údaje, včetně následujících údajů: registrační
údaje, přihlašovací jméno, e-mailová adresa, heslo, bezpečnostní otázka a případně platební
údaje.
• Společnost AGCO může shromažďovat nebo získávat Osobní údaje, pokud používáte
telekomunikační zařízení AGCO nebo zařízení pro zaznamenávání údajů (každé dále jen
jako „Zařízení“), včetně následujícího: (i) pokud si zakoupíte vozidlo, které je Zařízením
vybaveno, může společnost AGCO z vozidla shromažďovat Údaje o stroji; a (ii) pokud jste
povolili funkce určené pro zjištění polohy, může společnost AGCO shromažďovat údaje
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o poloze. Společnost AGCO může dále shromažďovat Údaje o strojích při provádění
inspekčních prohlídek, záručních servisů nebo jiných servisních služeb.
Společnost AGCO může shromažďovat nebo získávat Osobní údaje, které poskytnete
autorizovanému prodejci nebo distributorovi AGCO (dále jen „Prodejce“) (ať už osobně,
poštou, telefonicky, online, prostřednictvím elektronické komunikace, nebo jiným způsobem).
Společnost AGCO může shromažďovat nebo získávat Osobní údaje, pokud ji kontaktujete (ať
už osobně, poštou, telefonicky, online, prostřednictvím elektronické komunikace, nebo jiným
způsobem).

Společnost AGCO může obdržet vaše Osobní údaje od ostatních
Společnost AGCO může obdržet vaše Osobní údaje od třetích stran. Například:
• Společnost AGCO může obdržet vaše Osobní údaje od Prodejců, jak je uvedeno výše.
• Pokud reagujete na obsah nebo reklamu třetí strany na Webu nebo v Aplikaci, může
společnost AGCO získat vaše Osobní údaje od příslušné třetí strany v souladu s Prohlášením
o ochraně osobních údajů dotčené třetí strany.
• Pokud se rozhodnete provést platbu přímo u společnosti AGCO, prostřednictvím Webu,
Aplikace nebo prostřednictvím Prodejce, může společnost AGCO za účelem platby získat
vaše Osobní údaje od třetích stran, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, a to včetně
následujících údajů: údaje o nákupu, platební údaje, údaje o kreditní kartě.
• V rozsahu, v jakém jsou společností AGCO nebo jejím jménem prováděny kontroly
úvěruschopnosti v souvislosti s žádostí o úvěr, může společnost AGCO anebo příslušný
Prodejce získat v souladu s Platnými zákony vaše Osobní údaje z úvěrových referenčních
agentur a od dalších třetích stran pro účely kontroly úvěruschopnosti, včetně následujícího:
potvrzení, zda referenční agentura ověřila vaše údaje, a výsledky referenční kontroly včetně
vašeho úvěrového ratingu.
• Při plnění povinností vyplývajících z Platných zákonů může společnost AGCO získat vaše
Osobní údaje od donucovacích orgánů a orgánů veřejné moci.
• Společnost AGCO může získat vaše Osobní údaje z veřejných zdrojů (např. telefonních
seznamů, zápisů v katastru, záznamů zástavního práva atd.).
Osobní údaje, které poskytujete o ostatních osobách
Za určitých okolností můžete společnosti AGCO poskytnout Osobní údaje o ostatních. Při
komentování produktu AGCO můžete například zmínit dalšího zákazníka společnosti AGCO. Kdykoli
takové Osobní údaje poskytujete, musíte se ujistit, že tím neporušujete práva třetích stran. Pokud si
nejste jisti, zda by třetí strana souhlasila s tím, že poskytnete její Osobní údaje, pak takové Osobní
údaje společnosti AGCO nesdělujte.
Kategorie Osobních údajů, jež zpracovává společnost AGCO nebo jiná společnost její jménem
Kategorie Osobních údajů, které mohou být podle tohoto Prohlášení zpracovávány společností
AGCO nebo jejím jménem (v rozsahu povoleném Zákony o ochraně osobních údajů), zahrnují:
• osobní údaje: jméno, pohlaví, fotografii, datum narození, profesi, podnikání nebo
zaměstnavatele, sektor;
• kontaktní údaje: e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, číslo faxu, zákaznické
identifikační číslo;
• údaje týkající se Webu nebo Aplikací: technické údaje (jak je uvedeno výše, včetně typu
zařízení, operačního systému, typu prohlížeče, nastavení prohlížeče, IP adresy, nastavení
jazyka, data a času připojení k Webu, statistiky použití Aplikace, nastavení Aplikace, data
a času připojení k Aplikaci, údajů o poloze a dalších informacích o technické komunikaci ,
nezbytných pro provoz příslušného Webu nebo Aplikace), uživatelské jméno, heslo,
bezpečnostní přihlašovací údaje, údaje o používání, souhrnné statistické informace;
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údaje o strojích: údaje o hospodaření v zemědělství, údaje o pozemcích, agronomické údaje
, statistika využití vozidla, údaje o výkonu vozidla, údaje o rychlosti a zrychlení , údaje
o teplotě motoru, údaje o výkonu motoru, údaje o spotřebě paliva, údaje o emisích, stavu
1
servisu vozidla, poloze vozidla;
obchodní údaje: finanční a platební údaje (včetně bankovních údajů nebo údajů o kreditní
kartě poskytnutých v souvislosti s nákupem), historii nákupů (včetně produktů, datumů,
polohy a Prodejců, spojených s jakýmkoli prodejem ), zájem o nákup, požadavky na služby;
marketingové údaje: zájmy o reklamu, údaje pro soubory cookie, údaje o navštívených
stránkách, historii prohlížení , reakce na přímý marketing a odhlášení z přímého marketingu.
Společnost AGCO může shromažďovat či získávat osobní údaje, které vysloveně určíte k
zveřejnění, včetně prostřednictvím sociálních médií (např. můžeme shromažďovat informace
z vašeho profilu na sociálních médiích, pokud o nás něco zveřejníte

Právní základ pro Zpracování Osobních údajů: Při zpracování vašich Osobních údajů
v souvislosti s účely stanovenými v tomto Prohlášení může společnost AGCO v závislosti na
okolnostech spoléhat na některý z následujících právních základů:
• Předem jste nám udělili výslovný souhlas se Zpracováním.
• Máme oprávněný zájem na Zpracování údajů (včetně oprávněných zájmů o provozování
našeho podnikání, poskytování zboží a služeb pro vás, upozornění na další produkty nebo
služby, které by vás mohly zajímat, a udržování nebo vylepšování našich produktů nebo
služeb) a neexistuje žádné zbytečné riziko týkající se vašich práv, svobod nebo zájmů.
• Zpracování je nezbytné ve spojitosti se smlouvou uzavřenou s vámi nebo ve váš prospěch.
• Zpracování vyžadují Platné zákony.
• Zpracování je nutné k ochraně nezbytně důležitých zájmů každé osoby.
• Jakékoli další právní základy podle Platných zákonů.
• Pokud si prohlédnete obsah nebo reklamu zveřejněné třetí stranou na stránkách nebo v
aplikaci (včetně pluginů a cookíes třetích stran), společnost AGCO obdrží vaše osobní údaje
od třetí strany, která poskytla uvedený obsah nebo reklamu.
Zpracování Citlivých osobních údajů: Společnost AGCO se nesnaží shromažďovat ani jinak
zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje s výjimkou následujících případů:
• Zpracování vyžadují nebo povolují Platné zákony.
• Zpracování je nezbytné pro stanovení, uplatňování nebo hájení právních nároků.
• Společnost AGCO předem získala váš výslovný souhlas před Zpracováním Citlivých
osobních údajů.
• Jakýkoli jiný právní základ pro Zpracování Citlivých osobních údajů.
Účely, pro které společnost AGCO může zpracovávat vaše Osobní údaje
Společnost AGCO může zpracovávat vaše Osobní údaje v rámci rozsahu povoleném Zákony
o ochraně osobních údajů zejména pro následující účely:
• zobrazování obsahu Webu, Aplikace nebo Zařízení a pro veškerá osobní nastavení, která
můžete zvolit,
• sledování, úpravy, aktualizace, zabezpečení a zlepšování našich produktů a služeb pro vás,
• ověření vaší totožnosti a zajištění bezpečnosti vašich Osobních údajů,
• plnění vašich požadavků na služby a potřeby týkající se podpory,
• pochopení, jak osoby souhrnně využívají funkce Webu, Aplikace nebo Zařízení (nebo
přidruženého vozidla),
• spravování obsahu, propagace, průzkumů nebo jiných funkcí Webu, Aplikace nebo Zařízení,
• zasílání informací týkajících se vašich minulých nákupů a zájmů při dodržování Platných
1

Údaje o strojích mohou být také posuzovány jako Osobní údaje, pokud je přiřadíme k identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě, přičemž v takovém případě se bude společnost AGCO řídit oběma prohlášeními. V případě jakéhokoli
rozporu mezi podmínkami tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a Prohlášením o zásadách zpracování
údajů o strojích, jež se týká zpracování Osobních údajů, budou mít přednost ty podmínky z tohoto Prohlášení o ochraně
osobních údajů, které se vztahují na Osobní údaje.
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zákonů týkajících se přímého marketingu na vaši adresu,
zasílání informací o správě vašich účtů a o funkcích Webu, Aplikace nebo Zařízení na vaši
adresu,
upozornění na změny na Webu, v Aplikaci nebo Zařízení,
provádění analýzy dat a dalšího Zpracování (včetně analýzy trendů a finanční analýzy),
uplatnění vašich zákonných práv a práv vyplývajících z tohoto Prohlášení,
ochrany proti podvodům, krádežím totožnosti a jiným protiprávním činnostem,
stanovení nebo uplatňování zákonných práv společnosti AGCO nebo hájení právních nároků,
stanovení, uplatňování nebo hájení právních nároků
a za účelem dodržování Platných zákonů a dalších platných zásad.

Mezinárodní převody Osobních údajů
Ke Zpracování údajů můžeme využít zařízení, která jsou řízena nebo provozována členy naší skupiny
společností nebo našimi poskytovateli služeb třetích stran, kteří se nacházejí v jiných jurisdikcích, než
je jurisdikce, ve které byly vaše Osobní údaje původně shromažďovány. Zejména obsah a funkce
Webu, Aplikace nebo Zařízení mohou být poskytovány prostřednictvím serverů umístěných mimo vaši
jurisdikci (mimo jiné i serverů umístěných ve Spojených státech). Vaše Osobní údaje mohou být
převedeny a zpracovávány za použití těchto serverů nebo jiných zařízení na zpracování v rámci
provozu Webu, Aplikace nebo Zařízení nebo v souvislosti s některým z účelů zpracování uvedených
v tomto Prohlášení a s výhradou dodržování ustanovení Platných zákonů (např. případným
zavedením standardních smluvních doložek EU). Tyto převody jsou nezbytné pro účinné a efektivní
poskytování našich produktů a služeb. Poskytnutím Osobních údajů společnosti AGCO v rámci tohoto
Prohlášení o ochraně osobních údajů potvrzujete, že vaše Osobní údaje mohou být převedeny mimo
vaši jurisdikci. Pokud si nepřejete, aby byly vaše Osobní údaje převedeny do jiných jurisdikcí,
neposkytujte své Osobní údaje společnosti AGCO ani nepoužívejte žádné její Weby, Aplikace nebo
Zařízení.
Při převádění vašich Osobních údajů do jiných zemí postupujeme na základě standardních smluvních
ujednání a v případě převodu do USA i na základě našeho osvědčení Privacy Shield pro přenos
osobních údajů (viz níže). O kopii Standardních smluvních ujednání a o podrobnostech osvědčení
Privacy Shield pro přenos osobních údajů můžete požádat za použití níže uvedených kontaktních
údajů.
Ochrana vašich Osobních údajů
Společnost AGCO se zavazuje zpracovávat vaše Osobní údaje bezpečným způsobem. Při
Zpracování údajů používáme vhodné postupy a příslušná technická a organizační bezpečnostní
opatření, abychom Osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo
zničením. Internet není sám o sobě bezpečným prostředím, a proto vám nemůžeme poskytnout
absolutní jistotu, že vaše Osobní údaje přenášené pomocí internetu budou vždy zabezpečené.
Přenos Osobních údajů prostřednictvím internetu je na vaše vlastní nebezpečí a pro přístup
k Webům, Aplikacím nebo Zařízením byste měli používat pouze zabezpečené systémy.
Zodpovídáte za udržení přístupových údajů pro každý Web, Aplikaci a Zařízení v bezpečí
a důvěrnosti. Přístupové údaje byste měli často měnit a pokud se dozvíte o jakémkoli zneužití
přístupových údajů, jste povinni o tom okamžitě informovat společnosti AGCO a přístupové údaje
neprodleně změnit.
Zveřejnění vašich Osobních údajů
Vaše Osobní údaje nebudeme prodávat, obchodovat s nimi, ani je pronajímat jiným osobám bez
vašeho souhlasu. Můžeme však vaše Osobní údaje sdílet se třetími osobami nebo jim je sdělit za
následujících okolností:
• Osobní údaje můžeme poskytnout zaměstnancům a zástupcům společnosti AGCO v rozsahu
nezbytném pro poskytování služeb.
• Vaše Osobní údaje můžeme sdílet s příjemci v rámci společnosti AGCO za účelem
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provozování našeho podnikání, provozování Webů, Aplikací nebo Zařízení, poskytování
produktů nebo služeb, které jste vybrali, nebo jinak pro účely stanovené v tomto Prohlášení.
Vaše Osobní údaje můžeme sdílet s příjemci mimo společnost AGCO včetně Prodejců za
účelem provozování našeho podnikání, provozování Webů, Aplikací nebo Zařízení,
poskytováním produktů nebo služeb, které jste si vybrali, nebo jinak pro účely stanovené
v tomto Prohlášení.
Můžeme využít poskytovatele služeb třetí strany, kteří nám pomáhají provozovat naši firmu,
Weby, Aplikace nebo Zařízení, poskytují vám vybrané produkty či služby nebo spravují
aktivity jménem naší společnosti, jako je například zasílání informačních bulletinů nebo
průzkumů. Vaše Osobní údaje můžeme s těmito třetími stranami sdílet pro účely stanovené
v tomto Prohlášení.
S našimi obchodními partnery, přidruženými společnostmi a inzerenty můžeme sdílet
shromážděné demografické informace za účely uvedenými v tomto Prohlášení. Ačkoli
vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že takové informace budou
anonymizovány, není možné zaručit, že vaše Osobní údaje nebudou zveřejněny.
Na základě vašeho souhlasu můžeme vaše Osobní údaje sdílet s obchodními partnery třetích
stran pro účely přímého marketingu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat nebo mít námitky ke
zpracování vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu.
Pokud provedete platbu prostřednictvím Webu, Aplikace nebo přímo u společnosti AGCO
nebo Prodejce, mohou být vaše Osobní údaje poskytnuty třetím stranám (např.
poskytovatelům platebních služeb) za účelem provedení těchto plateb.
Pokud budeme prodávat, slučovat nebo převádět celé naše podnikání nebo aktiva či jejich
část (i v případě reorganizace, rozpuštění organizace, likvidace nebo jiné restrukturalizace),
můžeme vaše Osobní údaje zveřejnit potenciálnímu prodejci, kupujícímu nebo jejich
zástupcům za předpokladu, že nejprve podnikneme přiměřené kroky k zajištění bezpečnosti
a důvěrnosti vašich Osobních údajů.
Vaše Osobní údaje můžeme také zveřejnit: (i) v rozsahu nezbytném ke stanovení,
vykonávání nebo hájení právních nároků, (ii) pokud to vyžadují Platné zákony nebo nařízení,
(iii) v reakci na žádost vládních agentur a donucovacích orgánů, (iv) je-li zveřejnění nezbytné
nebo přiměřené k prevenci fyzické újmy nebo hmotné finanční ztráty nebo (v) pro účely
vyšetřování protiprávní činnosti.

Služby třetích stran
Na Webu, v Aplikaci nebo Zařízení se můžete setkat s reklamou nebo jiným obsahem, který může
odkazovat na webové stránky nebo služby partnerů, dodavatelů, inzerentů, sponzorů, poskytovatelů
licencí společnosti AGCO a dalších třetích stran. Nekontrolujeme obsah nebo odkazy, které se
zobrazují na těchto webových stránkách nebo službách třetích stran, a nezodpovídáme za postupy
používané třetími stranami nebo službami, na které odkazuje jakýkoli Web, Aplikace nebo Zařízení.
Na tyto webové stránky a služby se mohou vztahovat jejich vlastní zásady o ochraně osobních údajů
a podmínky použití.
Přímý marketing
Jak je uvedeno v tomto Prohlášení, můžeme vás občas kontaktovat prostřednictvím e-mailu,
textové zprávy nebo jiných elektronických prostředků, abychom vám poskytli informace související
s produkty nebo službami, které by vás mohly zajímat. V každé takové komunikaci jsou uvedeny
podrobné pokyny pro případ, že byste se chtěli z odběru těchto sdělení odhlásit. Případně můžete
použít funkci odhlášení odběru, kterou nabízí naše Weby a Aplikace.
Upozorňujeme, že v případě, že se odhlásíte z odběru sdělení týkajících se marketingu nebo
inzerce, můžeme vás i nadále kontaktovat za účelem sdělení pokynů, které vám umožní provádět
nákupy, správu vašeho účtu nebo pro účely požadované nebo povolené Platnými zákony.
Soubory cookie
Soubor cookie je malý soubor, který je umístěn na vašem zařízení při návštěvě webových stránek.
Zaznamenává informace o vašem zařízení, prohlížeči a v některých případech o vašich předvolbách
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a návycích při prohlížení. Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat pomocí technologie zpracování
souborů cookie v souladu s našimi Zásadami použití souborů cookie.
Uchovávání dat
Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné v souvislosti s účely stanovenými
v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Může být rovněž nutné uchovávat vaše Osobní údaje po
dobu, prodlouženou o další časové období, například pokud to vyžadují Platné zákony.
Společnost AGCO nabízí s ohledem na uchovávání osobních údajů subjektům příležitost definovat
během jejich života pokyny týkající se jejich osobních údajů, které je třeba po jejich smrti dodržet.
V případě, že subjekt zemře, aniž by zanechal jasné pokyny ke správě Osobních údajů, mohou
Osobní údaje zemřelého případně odstranit i jeho rodinní příslušníci a zástupci. Za určitých okolností
můžeme pozůstalým poskytnout přiměřené informace o Osobních údajích, které o zemřelém
společnost AGCO uchovává. Nebudeme poskytovat hesla ani jiné přihlašovací údaje. Jakékoli
rozhodnutí odpovědět na žádost týkající se údajů zemřelého bude muset být zváženo v souladu
s povinností uchovávat údaje zabezpečené, s ohledem na vyloučení rizik a zajištění soukromí.
Osobní údaje dětí
Neshromažďujeme ani nezpracováváme Osobní údaje dětí mladších 16 let. Žádáme rodiče nebo
zákonné zástupce, aby nám pomohli při dozoru nad aktivitami dětí v souvislosti s používáním našeho
Webu, Aplikací a Zařízení a neumožnili dětem sdílet prostřednictvím Webu, Aplikace nebo Zařízení
žádné Osobní údaje.
Podmínky použití
Použití našeho Webu, Aplikací, Zařízení a našich produktů a služeb podléhá platným Podmínkám
použití.
Zásady systému Privacy Shield pro přenos osobních údajů
Společnost AGCO je držitelem osvědčení systému Privacy Shield pro přenos osobních údajů
z Evropy do USA. Zásady společnosti AGCO týkající se systému Privacy Shield zobrazíte zde.
Vaše práva
Je na vaší zodpovědnosti zajistit, aby vaše Osobní údaje uchovávané společností AGCO byly úplné,
přesné a aktuální. Podle Platných zákonů můžete mít následující práva:
• právo požadovat přístup k vašim zpracovávaným Osobním údajům nebo požadovat jejich
kopii,
• právo požadovat opravu nepřesností ve vašich Osobních údajích,
• právo mít z oprávněných důvodů námitky ke zpracování vašich Osobních údajů,
• právo z oprávněných důvodů požadovat:
o vymazání vašich Osobních údajů, které zpracováváme,
o omezení Zpracování vašich Osobních údajů, které zpracováváme,
• právo v příslušném rozsahu předávat vaše Osobní údaje jinému kontrolorovi,
• právo zrušit váš souhlas tam, kde zpracováváme vaše Osobní údaje na jeho základě,
• a právo podávat stížnosti týkající se Zpracování vašich Osobních údajů Úřadu pro ochranu
údajů.
Toto nemá vliv na vaše zákonná práva. Kterékoli z těchto práv můžete uplatnit s využitím kontaktních
údajů uvedených níže.
Kontaktní údaje
Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, zpracování vašich Osobních
údajů nebo vašeho užívání Webu, Aplikace nebo Zařízení, kontaktujte nás na adrese:
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AGCO Corporation
FAO General Counsel & Corporate Secretary
4205 River Green Pkwy
Duluth, GA 30096
United States
DataPrivacy@AGCOcorp.com
Budete-li nás kontaktovat, budeme se snažit prošetřit a vyřešit každý dotaz nebo stížnost v rámci
jednoho měsíce nebo v jiné lhůtě požadované Platnými zákony.
Přijetí těchto Zásad
Používáním našeho Webu, Aplikace nebo Zařízení souhlasíte s těmito Zásadami. Nesouhlasíte-li s
podmínkami stanovenými v těchto Zásadách, nesmíte žádný Web, Aplikaci nebo Zařízení používat.
Změny a doplnění těchto Zásad
Společnost AGCO může tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, upravit nebo
aktualizovat, aniž by na to musela zvlášť upozornit. Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali,
zda nebyly v těchto Zásadách provedeny nějaké změny, a abyste měli nejaktuálnější informace
o tom, jak pomáháme chránit vaše Osobní údaje. Vaše další používání jakéhokoli Webu, Aplikace
nebo Zařízení je považováno za vyjádření souhlasu s jakýmikoli změnami těchto zásad.
Poslední aktualizace: 22. Smět 2018
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Slovníček pojmů
Výrazy s velkými písmeny mají v těchto zásadách následující význam:
• Platné zákony znamenají všechny zákony, stanovy nebo nařízení platné pro příslušné přidružené
společnosti AGCO.
• Úřad pro ochranu údajů je nezávislý veřejný orgán, který má ze zákona uloženo dohlížet na
dodržování Zákonů o ochraně údajů.
• Zákony o ochraně osobních údajů znamenají veškeré Platné zákony týkající se zpracování
Osobních údajů.
• Údaje o strojích znamenají všechny údaje, které byly generovány anebo shromážděny z vašeho
strojního zařízení, generovány, shromážděny nebo uloženy ve strojním zařízení nebo v jakémkoli
hardwaru či zařízení připojeném ke strojnímu zařízení, ať již pomocí telekomunikačních zařízení,
nebo jiným způsobem. Údaje o strojích mohou obsahovat prvky Osobních údajů.
• Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osoby. Identifikovatelná osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo,
zejména odkazem na identifikační číslo nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro svou
fyzickou, fyziologickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu.
• Zpracovánímnebo Zpracováváním se rozumí jakákoli činnost nebo soubor činností, které jsou
prováděny s osobními údaji, ať již automaticky, nebo jinak, mimo jiné včetně: shromažďování,
zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, upravování nebo změny, získávání, konzultace,
použití, zveřejňování přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, seřazením nebo kombinací,
blokováním, vymazáním nebo zničením.
• Citlivé osobní údaje jsou jakékoli Osobní údaje týkající se rasy nebo etnika, politických názorů,
náboženství nebo filozofického přesvědčení, členství v odborových organizacích, fyzického nebo
duševního zdraví, sexuálního života, jakýchkoli skutečných nebo neprokázaných trestných činů
nebo postihů z tohoto seznamu nebo národní identifikační čísla.
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