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AGCON EUROOPAN TALOUSALUEEN TIETOSUOJAPERIAATTEET
Tämän tietosuojalausunnon ("Lausunto") on laatinut AGCO Corporation tytäryhtiöineen (ks.
yhteystiedot osoitteesta http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html) (yhteisesti
"AGCO", "me"). Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tämän
Lausunnon leipätekstissä, määritellään tämän Lausunnon lopussa olevassa Sanastossa.
Lausunnon soveltamisala
Tässä Lausunnossa määritellään tapa, jolla AGCO kerää ja edelleen käsittelee AGCOn
tuotteita tai palveluita käyttävien henkilöiden ("sinä") Henkilötietoja. Suosittelemme
lukemaan tämän Lausunnon huolellisesti ja käymään tällä sivulla säännöllisesti tarkistamassa
mahdolliset muutokset, joita saatamme tehdä tämän Lausunnon ehtojen mukaisesti.
Huomaa, että tätä Lausuntoa ei sovelleta tilanteisiin, joissa AGCO käsittelee omien
työntekijöidensä, avustajiensa, määräaikaisen työvoimansa tai muun henkilöstönsä
Henkilötietoja liittyen heidän rooliinsa AGCOlla. Kyseiseen Käsittelyyn on olemassa
erillinen tietosuojakäytäntö AGCOn Intranetissä (InsideAGCOssa).
AGCOlla on erillinen Käytäntö Konetietojen käsittelyyn
https://www.agcotechnologies.com/data-privacy/machine-data-privacy/. Jos tämän
Tietosuojalausunnon ja Konetietoja koskevan Lausunnon ehtojen välillä on Henkilötietojen
käsittelyä koskeva ristiriita, ristiriitaisten ehtojen kohdalla noudatetaan tämän
Tietosuojalausunnon ehtoja ainoastaan Henkilötietojen osalta.
AGCO voi kerätä Henkilötietojasi
AGCO voi kerätä Henkilötietojasi seuraavissa tapauksissa:
•

•

•

AGCO voi kerätä tai hankkia Henkilötietojasi, kun vierailet jollain AGCOn
verkkosivuista (kutakin kutsutaan nimellä "Sivu") tai käytät Sivulla tai sen kautta
käytettävissä olevia toimintoja tai resursseja. Kun vierailet Sivulla, laitteesi ja
selaimesi luovuttavat automaattisesti tiettyjä tietoja (kuten laitteen tyyppi,
käyttöjärjestelmä, selaintyyppi, selainasetukset, IP-osoite, kieliasetukset, Sivulle
siirtymisen päivämäärät ja ajat sekä muut tekniset tiedonsiirtoon liittyvät tiedot),
joista osa tai kaikki kuuluvat Henkilötietojen piiriin.
AGCO voi kerätä tai hankkia seuraavia Henkilötietoja, kun lataat AGCOn
mobiilisovelluksen (kutakin kutsutaan nimellä "Sovellus") tai käytät sellaista.
AGCOn Sovellukset voivat tallentaa tiettyjä tietoja (kuten Sovelluksen käyttötilastot,
laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmä, Sovelluksen asetukset, IP-osoite, kieliasetukset,
Sovellukseen siirtymisen päivämäärät ja ajat, sijaintitiedot sekä muut tekniset
tiedonsiirtoon liittyvät tiedot), joista osa tai kaikki kuuluvat Henkilötietojen piiriin.
Sovelluksella voi olla oma Tietosuojalausuntonsa, joka sisältää tarkempaa tietoa, ja
käyttäjän on luettava se ennen kyseisen Sovelluksen käyttöä.
AGCO voi kerätä tai hankkia Henkilötietojasi, kun rekisteröidyt minkä tahansa
AGCOn palvelun käyttäjäksi Sivun tai Sovelluksen kautta, tai kirjaudut sisään Sivulle
tai Sovellukseen. Tietoja ovat muun muassa: rekisteröintitiedot, käyttäjänimi,
sähköpostiosoite, salasana, turvakysymys ja soveltuvin osin maksutiedot.
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•

•

AGCO voi kerätä tai hankkia Henkilötietojasi, kun käytät mitä tahansa AGCOn
telemetria- tai datan tallennuslaitteista (kutakin kutsutaan nimellä "Laite"), mukaan
lukien seuraavaat tilanteet: (i) jos hankit Laitteella varustetun ajoneuvon, AGCO voi
kerätä Konetietoja ajoneuvosta; ja (ii) jos olet ottanut käyttöön sijaintiin perustuvat
toiminnot, AGCO voi kerätä sijaintitietoja. Lisäksi AGCO voi kerätä Konetietoja
tarkastusten, takuutöiden tai muiden huoltopalveluiden yhteydessä.
AGCO voi kerätä tai hankkia Henkilötietojasi, kun luovutat Henkilötietojasi AGCOn
valtuuttamalle jakelijalle tai jälleenmyyjälle ("Jälleenmyyjä") (tapahtuipa tämä
kasvotusten, sähköpostitse, puhelimitse, verkossa, sähköisesti tai mitä tahansa muuta
kanavaa käyttäen).
AGCO voi kerätä tai hankkia Henkilötietojasi, kun otat yhteyttä AGCOon (tapahtuipa
tämä kasvotusten, sähköpostitse, puhelimitse, verkossa, sähköisesti tai mitä tahansa
muuta kanavaa käyttäen).

AGCO voi saada Henkilötietojasi muilta tahoilta
AGCO voi saada Henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta. Esimerkiksi:
• AGCO voi saada Henkilötietojasi Jälleenmyyjiltä yllä esitettyyn tapaan.
• Jos olet tekemisissä kolmannen osapuolen sisällön tai mainonnan kanssa Sivulla tai
Sovelluksessa, AGCO voi saada Henkilötietojasi kyseiseltä kolmannelta osapuolelta
tämän tahon sovellettavan Tietosuojalausunnon mukaisesti.
• Jos suoritat maksun suoraan AGCOlle, tai Sivun, Sovelluksen tai Jälleenmyyjän
kautta, AGCO voi saada kolmansilta osapuolilta, kuten maksupalveluiden tarjoajilta,
maksua varten tarvittavia Henkilötietojasi, mukaa lukien: ostotiedot, maksutiedot,
luottokorttitiedot.
• Siinä määrin kuin AGCO tarkastaa luottotietoja tai ne tarkastetaan sen puolesta
luottohakemuksen yhteydessä ja Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, AGCO
ja/tai asiaankuuluva Jälleenmyyjä voivat saada luottotietoja antavilta laitoksilta ja
muilta kolmansilta osapuolilta luottotietojen tarkastusta varten Henkilötietojasi,
mukaan lukien: vahvistus siitä, pystyikö luottotietolaitos vahvistamaan tietosi; ja
luottotietojen tarkastuksen tulokset, mukaan lukien luottokelpoisuutesi.
• Sovellettavan lainsäädännön asettamien velvoitteidensa mukaisesti AGCO voi saada
Henkilötietojasi oikeusviranomaisilta ja julkishallinnon viranomaisilta.
• AGCO voi saada Henkilötietojasi julkisista lähteistä (kuten puhelinluetteloista,
kiinteistörekisteristä, panttirekisteristä jne.).
Muista henkilöistä antamasi Henkilötiedot
Joissain tilanteissa voit luovuttaa AGCOlle muiden henkilöiden Henkilötietoja. Voit
esimerkiksi mainita toisen AGCOn asiakkaan kommentoidessasi AGCOn tuotetta. Kun
luovutat mitään kyseisenlaisia Henkilötietoja, sinun on varmistettava, että et riko kolmansien
osapuolten oikeuksia. Jos olet epävarma siitä, hyväksyykö kolmas osapuoli Henkilötietojensa
luovuttamisen, pidättäydy kyseisten Henkilötietojen luovuttamisesta AGCOlle.
AGCOn tai sen puolesta toimivan tahon käsittelemien Henkilötietojen
luokittelu
AGCOn tai sen puolesta toimivan tahon tämän Lausunnon mukaisesti käsittelemien
Henkilötietojen kategoriat (Tietosuojalakien sallimissa rajoissa) sisältävät:
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•
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•
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henkilötiedot: nimi; sukupuoli; kuva; syntymäaika; ammatti; yritys tai työnantaja;
ala;
yhteystiedot: sähköpostiosoite; postiosoite; puhelinnumero; faksinumero;
asiakastunnus;
Sivuihin ja Sovelluksiin liittyvät tiedot: tekniset tiedot (aiemmin kuvatun
mukaisesti mukaan lukien laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmä, selaintyyppi,
selainasetukset, IP-osoite, kieliasetukset, Sivulle siirtymisen päivämäärät ja ajat,
Sovelluksen käyttötilastot, Sovelluksen asetukset, Sovellukseen siirtymisen
päivämäärät ja ajat, sijaintitiedot sekä muut tekniset tiedonsiirtoon liittyvät tiedot,
jotka ovat tarpeen kyseisen Sivun tai Sovelluksen käytön kannalta); käyttäjänimi;
salasana; tietoturvaan liittyvät kirjautumistiedot; käyttötiedot; yhdistetyt tilastotiedot;
Konetiedot: maatilan hallinnointiin liittyvät tiedot, maata koskevat tiedot,
agronomiset tiedot, ajoneuvon käyttötilastot; ajoneuvon tehotiedot; ajokuviot;
moottorin lämpötilatiedot; moottorin tehotiedot; polttoainetaloudellisuutta koskevat
tiedot; päästötiedot; ajoneuvon huoltotiedot; ajoneuvon sijaintitiedot; 1
kaupalliset tiedot: talous- ja maksutiedot (mukaan lukien pankkiyhteyttä tai
luottokortteja koskevat tiedot, jotka on annettu ostotapahtuman yhteydessä);
ostohistoria (mukaan lukien mihin tahansa ostotapahtumaan liittyvät tuotteet,
päivämäärät, sijainnit ja Jälleenmyyjät); ostokorot; palvelupyynnöt; ja
markkinointitiedot: kiinnostuksen kohteet mainonnassa; evästetiedot;
klikkaustiedot; selainhistoria; vastaukset suoramarkkinointiin; ja
suoramarkkinoinnista kieltäytyminen.

Henkilötietojen Käsittelyn lakiperusteet: Käsitellessään Henkilötietojasi tässä
Lausunnossa määritellyissä tarkoituksissa AGCO voi olosuhteista riippuen turvautua
mihin tahansa seuraavista lakiperusteista:
• olemme hankkineet ennakkoon nimenomaisen suostumuksesi Käsittelylle;
• meillä on oikeutettu etu suorittaa Käsittely (mukaan lukien oikeutetut etumme
harjoittaa liiketoimintaamme, tarjota tuotteita ja palveluita, kertoa asiakkaillemme
muista heitä mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista ja säilyttää
tuotteemme ja palvelumme tai parantaa niitä), eikä tähän liity oikeuksiisi, vapauksiisi
tai intresseihisi kohdistuvaa tarpeetonta riskiä;
• Käsittely on tarpeellista kanssasi solmimamme sopimuksen vuoksi, tai kannaltasi
hyödyllistä;
• Sovellettava lainsäädäntö velvoittaa Käsittelyyn;
• Käsittely on tarpeellista kenen tahansa yksilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi; tai
• mikä tahansa muu Sovellettavan lainsäädännön tarjoama lakiperuste.
Arkaluonteisten Henkilötietojesi käsittely: AGCO ei pyri keräämään tai muutoin
käsittelemään Arkaluonteisia Henkilötietojasi lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:
• Sovellettava lainsäädäntö velvoittaa Käsittelyyn tai sallii sen;
• Käsittely on tarpeellista oikeudellisten vaateiden osoittamiseksi, käyttämiseksi tai
vastustamiseksi;
1

Myös Konetietoja voidaan pitää Henkilötietoina, jos ne liitetään tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen
henkilöön. Tässä tapauksessa AGCO noudattaa molempia lausuntoja. Jos tämän Tietosuojalausunnon ja Konetietoja
koskevan Lausunnon ehtojen välillä on Henkilötietojen käsittelyä koskeva ristiriita, ristiriitaisten ehtojen kohdalla
noudatetaan tämän Tietosuojalausunnon ehtoja ainoastaan Henkilötietojen osalta.
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AGCO on hankkinut etukäteen nimenomaisen suostumuksesi ennen Arkaluonteisten
Henkilötietojesi Käsittelyä; tai
mikä tahansa muu lakiperuste Arkaluonteisten Henkilötietojen Käsittelyyn.

Syyt, joiden vuoksi AGCO voi käsitellä Henkilötietojasi
AGCO voi käsitellä Henkilötietojasi erityisesti seuraaviin tarkoituksiin Tietosuojalakien
sallimissa rajoissa:
• Sivun, Sovelluksen tai Laitteen sisällön ja mahdollisesti valitsemiesi muokkauksien
näyttäminen;
• Sinulle tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden seuranta, muokkaaminen,
päivittäminen, turvaaminen ja parantaminen;
• Henkilöllisyytesi todentaminen ja Henkilötietojesi tietosuojan varmistaminen;
• Palvelupyyntöihisi ja tukitarpeisiisi vastaaminen;
• Sivun, Sovelluksen tai Laitteen (tai näihin liittyvän ajoneuvon) käytön
ymmärtäminen kollektiivisella tasolla;
• Sivun, Sovelluksen tai Laitteen sisällön, tarjousten, tutkimusten tai muiden
ominaisuuksien hallinnointi;
• Aiempien hankintojesi ja mielenkiinnon kohteidesi mukaisen tiedon lähettäminen
suoramarkkinointia koskevan Sovellettavan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti;
• Tiedottaminen liittyen tiliesi hallinnointiin sekä Sivun, Sovelluksen tai Laitteen
ominaisuuksiin;
• Sivua, Sovellusta tai Laitetta koskevista muutoksista tiedottaminen;
• Data-analyysien laatiminen ja muu Käsittely (mukaan lukien trendianalyysi ja
taloudellinen analyysi);
• Lakisääteisten oikeuksiesi ja tämän Lausunnon sinulle takaamien oikeuksien
täytäntöönpano;
• Suojaaminen petokselta, identiteettivarkaudelta ja muilta laittomilta toimilta;
• AGCOn lakisääteisten oikeuksien osoittaminen tai harjoittaminen tai
puolustautuminen oikeudellisia vaateita vastaan;
• oikeudellisten vaateiden osoittaminen, käyttäminen tai vastustaminen; ja
• Sovellettavan lainsäädännön tai muiden sovellettavien käytäntöjen mukainen
toiminta.
Henkilötietojen kansainväliset siirrot
Voimme käyttää Käsittelyyn laitteistoja, joita hallinnoivat tai käyttävät konserniryhmämme
jäsenet tai kolmannen osapuolen palveluntarjoavat, ja jotka sijaitsevat muualla kuin sillä
lainkäyttöalueella, jossa Henkilötietosi alun perin kerättiin. Erityisesti Sivun, Sovelluksen tai
Laitteen sisältöä ja ominaisuuksia koskevia tietoja saatetaan saada palvelimilta, jotka
sijaitsevat oman lainkäyttöalueesi ulkopuolella (esimerkiksi Yhdysvalloissa sijaitsevilta
palvelimilta). Henkilötietojasi voidaan siirtää tai käsitellä käyttäen kyseisiä palvelimia tai
muita Käsittelyyn sopivia laitteistoja osana Sivun, Sovelluksen tai Laitteen käyttöä, tai
liittyen mihin tahansa tässä Lausunnossa määriteltyyn Käsittelyn syyhyn, jolloin noudatetaan
aina Sovellettavan lainsäädännön ehtoja (esim. ottamalla soveltuvin osin käyttöön EU:n
vakiosopimuslausekkeita). Nämä siirrot ovat tarpeen, jotta voimme tarjota tuotteitamme ja
palveluitamme tehokkaalla tavalla. Luovuttamalla Henkilötietojasi AGCOlle tämän
Tietosuojalausunnon mukaisesti, hyväksyt, että Henkilötietojasi voidaan siirtää oman
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lainkäyttöalueesi ulkopuolelle. Jos et halua Henkilötietojasi siirrettävän muille
lainkäyttöalueille, älä luovuta Henkilötietojasi AGCOlle tai käytä mitään Sivuja, Sovelluksia
tai Laitteita.
Mikäli siirrämme Henkilötietojasi muihin maihin, noudatamme vakiosopimuslausekkeita ja
Yhdysvaltoihin siirrettäessä yksityisyydensuojaa koskevaa sertifiointiamme (ks. alla). Voit
pyytää kopion vakiosopimuslausekkeistamme ja tiedot yksityisyydensuojaa koskevasta
sertifioinnistamme käyttämällä alla olevia yhteystietoja.
Henkilötietojesi suojaaminen
AGCO on sitoutunut Henkilötietojesi turvalliseen käsittelyyn. Käytämme asianmukaisia
tietojenkäsittelykäytäntöjä sekä teknisiä ja organisatorisia tietosuojatoimia, joilla suojaamme
Henkilötiedot valtuuttamattomalta käytöltä, muutoksilta, luovuttamiselta tai tuhoamiselta.
Internet ei itsessään ole suojattu ympäristö emmekä voi antaa absoluuttisia takuita siitä, että
Henkilötietojesi siirto Internetin välityksellä on kaikkina aikoina suojattua. Henkilötietojen
siirto Internetin kautta tapahtuu omalla vastuullasi ja sinun tulee käyttää ainoastaan suojattuja
järjestelmiä Sivujen, Sovellusten tai Laitteiden käytössä.
Olet vastuussa siitä, että pidät kullekin Sivulle ja kuhunkin Sovellukseen ja Laitteeseen
tarvittavat kirjautumistietosi suojattuina. Vaihda kirjautumistietosi säännöllisesti ja ilmoita
AGCOlle viipymättä, jos tietoosi tulee, että kirjautumistietojasi on käytetty väärin. Vaihda
tällaisessa tapauksessa kirjautumistietosi välittömästi.
Henkilötietojesi luovuttaminen
Emme myy, kauppaa tai vuokraa Henkilötietojasi muille ilman antamaasi suostumusta.
Voimme kuitenkin jakaa tai luovuttaa Henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa
tilanteissa:
• Voimme luovuttaa Henkilötietojasi AGCOn työntekijöille tai edustajille palveluiden
tarjoamisen vaatiman laajuuden kannalta.
• Voimme jakaa Henkilötietojasi AGCOn sisällä tarkoituksenamme harjoittaa
liiketoimintaa, käyttää Sivuja, Sovelluksia tai Laitteita, tarjota sinulle valitsemiasi
tuotteita tai palveluita tai toimia muutoin tässä Lausunnossa määritellyissä
tarkoituksissa.
• Voimme jakaa Henkilötietojasi AGCOn ulkopuolisille vastaanottajille mukaan lukien
Jälleenmyyjille tarkoituksenamme harjoittaa liiketoimintaa, käyttää Sivuja,
Sovelluksia tai Laitteita, tarjota sinulle valitsemiasi tuotteita tai palveluita tai toimia
muutoin tässä Lausunnossa määritellyissä tarkoituksissa.
• Voimme käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia apuna liiketoimintamme
harjoittamisessa, Sivujen, Sovellusten tai Laitteiden käytössä, valitsemiesi tuotteiden
tai palveluiden tarjoamisessa tai aktiviteettien, kuten uutiskirjeen lähettämisen tai
tutkimusten toteuttamisen, hallinnoinnissa puolestamme. Voimme jakaa
Henkilötietojasi kyseisille kolmansille osapuolille tässä Lausunnossa määritellyissä
tarkoituksissa.
• Voimme jakaa koottuja demografiatietoja liikekumppaneillemme, luotetuille
tytäryhtiöillemme tai mainostajille tässä Lausunnossa määritellyissä tarkoituksissa.
Pyrimme aina kohtuullisissa määrin varmistamaan, että kyseiset tiedot ovat
nimettömiä, mutta on kuitenkin mahdollista, että Henkilötietojasi luovutetaan.
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Edellyttäen, että saamme suostumuksesi, voimme jakaa Henkilötietojasi kolmannen
osapuolen markkinointikumppanillemme suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit koska
tahansa peruuttaa tähän antamasi suostumuksen tai kieltäytyä Henkilötietojesi
Käsittelystä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Jos suoritat maksun Sivun tai Sovelluksen kautta, tai suoraan AGCOlle tai
Jälleenmyyjälle, Henkilötietojasi voi olla tarpeen luovuttaa kolmansille osapuolille
(esim. maksupalveluiden tarjoajille) kyseisten maksujen mahdollistamiseksi.
Jos myymme, fuusioimme tai siirrämme kaiken tai osan liiketoiminnastamme tai
varoistamme (mukaan lukien yrityksen uudelleenorganisointi, suoritustila, selvitystila
tai jokin muu uudelleenjärjestely), voimme luovuttaa Henkilötietojasi mahdolliselle
myyjälle tai ostajalle tai heidän edustajilleen edellyttäen, että olemme ensin ryhtyneet
kohtuullisiin toimiin Henkilötietojesi suojaamisen ja luottamuksellisuuden
varmistamiseksi.
Voimme luovuttaa Henkilötietojasi: (i) siinä määrin kuin on tarpeellista oikeudellisten
vaateiden osoittamiseksi, käyttämiseksi tai vastustamiseksi; (ii) jos Sovellettava
lainsäädäntö tai muut säädökset niin vaativat; (iii) vastineena julkisen sektorin
virastoista ja oikeusviranomaisilta tulleisiin pyyntöihin; (iv) kun luovuttaminen on
välttämätöntä tai asianmukaista fyysisen haitan tai materiaalisten/taloudellisten
tappioiden estämiseksi; tai (v) jos tarkoituksena on tutkia laitonta toimintaa.

Kolmannen osapuolen palvelut
Sivulla, Sovelluksessa tai Laitteessa eteesi voi tulla mainoksia tai muuta sisältöä, jotka voivat
sisältää linkin AGCOn kumppanien, toimittajien, mainostajien, sponsorien, lisenssinantajien
tai muiden kolmansien osapuolten verkkosivuille tai palveluihin. Emme valvo näillä
kolmansien osapuolten verkkosivuilla tai palveluissa olevaa sisältöä tai linkkejä, emmekä
vastaa niistä käytännöistä, joita noudatetaan sellaisilla kolmansien osapuolten verkkosivuilla
tai palveluissa, joista/joihin on linkki jollain Sivulla tai jossain Sovelluksessa tai Laitteessa.
Näihin verkkosivuihin ja palveluihin voidaan soveltaa niiden omia tietosuojakäytäntöjä ja
käyttöehtoja.
Suoramarkkinointi
Kuten tässä Lausunnossa on määritelty, voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse,
tekstiviestillä ja muussa sähköisessä muodossa silloin tällöin kertoaksemme tuotteistamme tai
palveluistamme, joiden uskomme mahdollisesti kiinnostavan sinua. Sen varalta, että et halua
vastaanottaa näitä uutiskirjeitä, olemme liittäneet jokaisen uutiskirjeen mukaan
yksityiskohtaiset ohjeet tilauksen peruuttamista varten. Vaihtoehtoisesti voit käyttää
Sivuillamme ja Sovelluksissamme olevia tilauksen peruutustoimintoa.
Huomaathan, että jos peruutat markkinointi- ja mainoskirjeiden vastaanottamisen, voimme
silti edelleen ottaa sinuun yhteyttä, mikäli asia koskee pyyntöjesi mukaista toimintaa,
haluamiesi hankintojen toteuttamista, tilisi hallinnointia tai jotain, johon Sovellettava
lainsäädäntö velvoittaa tai antaa luvan.
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Evästeet

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu laitteellesi, kun vierailet jollain verkkosivulla. Siihen
tallentuu tietoa laitteestasi, selaimestasi ja joissain tapauksissa mieltymyksistäsi ja selaimen
käyttötavoistasi. Voimme käsitellä Henkilötietojasi evästeteknologian kautta
Evästekäytäntömme mukaisesti.
Tietojen säilyttäminen
Säilytämme Henkilötietojasi vain sen aikaa kuin tarvitsemme niitä tässä
Tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Meillä voi myös olla velvoite säilyttää
Henkilötietojasi tietyn lisäajan ajan, esimerkiksi jos Sovellettava lainsäädäntö niin edellyttää.
AGCO myöntää rekisteröidyille henkilöille mahdollisuuden laatia elinaikanaan ohjeet, joita
on noudatettava heidän kuolemansa jälkeen heidän Henkilötietoihinsa liittyen. Jos
rekisteröity henkilö kuolee eikä hän ole jättänyt selkeitä ohjeita Henkilötietojensa
hallinnointiin, voimme soveltuvin osin poistaa kuolleen henkilön Henkilötiedot myös hänen
perheensä tai edustajiensa pyynnöstä. Tietyissä olosuhteissa voimme luovuttaa kuolleiden
henkilöiden edunsaajille kohtuulliset tiedot niistä tiedoista, joita AGCOlla on kyseisestä
henkilöstä hallussaan. Emme luovuta salasanoja tai muita kirjautumistietoja. Mahdollinen
päätös vastata kuollutta henkilöä koskevaan pyyntöön tehdään punnitsemalla pyyntöä ja
toisaalta velvollisuutta pitää tiedot salattuina, suojattuina ja yksityisinä.
Lasten Henkilötiedot
Emme tietoisesti kerää tai käsittele alle 16-vuotiaiden lasten Henkilötietoja. Pyydämme
vanhempia tai huoltajia auttamaan meitä valvomalla lasten toimintaa Sivuihimme,
Sovelluksiimme ja Laitteisiimme liittyen ja estämällä heitä lähettämästä mitään
Henkilötietoja Sivun, Sovelluksen tai Laitteen kautta.
Käyttöehdot
Sivujemme, Sovellustemme ja Laitteidemme sekä tuotteidemme ja palveluidemme käyttöön
sovelletaan asiaankuuluvia Käyttöehtoja.
Yksityisyydensuojakäytäntö
Koskien Henkilötietojen siirtämistä Yhdysvaltoihin AGCOn toiminta on sertifioitu yhdenmukaiseksi
Yhdysvaltain ja EU:n välisten Henkilötietoja koskevien yksityisyydensuojaperiaatteiden ("US-EU
Privacy Shield") kanssa. AGCOn yksityisyydensuojakäytäntöön voi tutustua täällä.

Käyttäjän oikeudet
Vastuullasi on varmistaa, että AGCOn hallussa olevat Henkilötietosi ovat kattavia,
paikkansapitäviä ja ajanmukaisia. Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla
seuraavat oikeudet:
• oikeus pyytää pääsyä käsittelemiimme Henkilötietoihisi tai niiden kopioihin;
• oikeus pyytää Henkilötiedoissasi olevien mahdollisten virheiden korjaamista;
• oikeus vastustaa lakisääteisin perustein Henkilötietojesi Käsittelyä;
• oikeus pyytää lakisääteisin perustein:
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•
•
•

o hävittämään Henkilötietosi, joita käsittelemme; ja
o rajoittaa Henkilötietojesi Käsittelyä;
oikeus siirrättää Henkilötietosi jollekin toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavissa
olevassa laajuudessa;
oikeus peruuttaa suostumuksesi, kun käsittelemme Henkilötietojasi antamasi
suostumuksen perusteella; ja
oikeus tehdä valitus Henkilötietojesi Käsittelystä Tietosuojaviranomaisille

Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Voit käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista
käyttämällä alla olevia yhteystietoja.
Yhteystiedot
Jos sinulla on jotain kysyttävää Tietosuojakäytännöstä, Henkilötietojesi Käsittelystä tai
käyttämästäsi Sivusta, Sovelluksesta tai Laitteesta, ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:
AGCO Corporation
4205 River Green Pkwy
Duluth, GA 30096
United States
DataPrivacy@AGCOcorp.com
Pyrimme käsittelemään ja selvittämään kaikki meille toimitetut kyselyt ja reklamaatiot yhden
kuukauden kuluessa tai muussa Sovellettavan lainsäädännön mahdollisesti edellyttämässä
ajassa.
Tämän Käytännön hyväksyminen
Hyväksyt tämän Käytännön käyttämällä mitä tahansa Sivuamme, Sovellustamme tai
Laitettamme. Jos et hyväksy tässä Käytännössä määriteltyjä ehtoja, et voi käyttää mitään
Sivujamme, Sovelluksiamme tai Laitteitamme.
Muutokset tähän Käytäntöön
AGCO voi muuttaa, tarkistaa tai päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä koska tahansa ilman
erillistä ilmoitusta. Suosittelemme tarkastamaan tämän Käytännön säännöllisesti
mahdollisten muutosten varalta ja jotta pysyt ajan tasalla siitä, kuinka autamme suojaamaan
Henkilötietojasi. Jatkamalla minkä tahansa Sivumme, Sovelluksemme tai Laitteemme
käyttöä hyväksyt mahdolliset muutokset tähän Käytäntöön.
Päivitetty viimeksi: 19.9.2017
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Sanasto
Tässä Käytännössä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on seuraava merkitys:
• Arkaluonteiset Henkilötiedot tarkoittavat Henkilötietoja, joista paljastuu rodullinen tai
etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset näkemykset,
ammattiliiton jäsenyys, fyysiseen tai henkiseen terveyteen liittyvät tiedot, tiedot
sukupuolielämästä, mahdolliset todelliset tai väitetyt rikokset tai niistä saadut
rangaistukset tai kansalliset henkilötunnukset.
• Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa
olevaan luonnolliseen henkilöön; tunnistettavissa oleva henkilö on sellainen, joka voidaan
tunnistaa, suoraan tai epäsuoraan, etenkin henkilötunnuksen perusteella tai yhden tai
useamman fyysiseen, fysiologiseen, henkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai
sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.
• Konetiedot viittaavat kaikkeen dataan, joka on generoitu ja/tai kerätty koneistasi, tai jonka
kone tai jokin koneen kanssa yhteydessä oleva laitteisto tai laite on generoinut, kerännyt
tai tallentanut telemetriatietojen välityksellä tai muutoin. Konetiedot voivat sisältää
Henkilötietojen elementtejä.
• Käsittely tarkoittaa mitä tahansa Henkilötietoihin kohdistuvaa toimintaa tai toimintojen
sarjaa riippumatta siitä, onko toiminta automaattista vai ei. Tähän sisältyy esimerkiksi
tietojen kerääminen, tallennus, organisointi, varastointi, muokkaaminen tai muuntaminen,
hakeminen, konsultointi, käyttö, jakaminen siirtämällä, levittäminen tai muu saataville
tuominen, ryhmittäminen tai yhdistäminen, estäminen, poistaminen tai tuhoaminen.
• Sovellettava lainsäädäntö viittaa kaikkiin lakeihin, asetuksiin tai säädöksiin, jotka ovat
sovellettavissa AGCOn tytäryhtiöihin.
• Tietosuojalait viittaavat kaikkeen Sovellettavaan lainsäädäntöön, joka liittyy
Henkilötietojen Käsittelyyn.
• Tietosuojaviranomainen viittaa riippumattomaan julkishallinnon viranomaiseen, jolla on
lakisääteinen tehtävä valvoa Tietosuojalakien noudattamista.
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