AGCO personvernerklæring Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
Denne Personvernerklæringen (“Erklæringen”) er tilgjengelig fra AGCO Corporation og deres
datterselskaper (se kontaktopplysninger http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html) (samlet
“AGCO”, “vi” eller “oss”). Begreper med stor forbokstav som ikke er definert i teksten i denne
Erklæringen, er definert i Ordlisten på slutten av Erklæringen.
Erklæringens omfang
Denne Erklæringen styrer hvordan AGCO samler inn og behandler Personopplysninger om
enkeltpersoner som bruker AGCOs produkter eller tjenester (“du”). Vi oppfordrer deg til å lese denne
Erklæringen nøye, og å kontrollere denne siden regelmessig for å gjennomgå eventuelle endringer vi
kan gjennomføre i samsvar med betingelsene i denne Erklæringen.
Vær oppmerksom på at denne Erklæringen ikke gjelder AGCOs Behandling av Personopplysninger
for AGCO-ansatte, overflyttede medarbeidere, midlertidig ansatte eller annet personale i forbindelse
med arbeidet de gjør for AGCO. Separate personvernregler for slik Behandling er tilgjengelig på
AGCOs Intranett (InsideAGCO).
AGCO
har
en
separat
Erklæring
som
styrer
behandling
av
Maskindata
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/. Hvis det skulle forekomme
uoverensstemmelse mellom betingelsene i denne Personvernerklæringen og Maskindataerklæringen
med tanke på behandling av Personopplysninger, skal betingelsene i denne Personvernerklæringen
være rådende kun for avvikende begreper med tanke på Personopplysninger.
AGCO kan samle inn Personopplysninger fra deg
AGCO kan samle inn Personopplysninger fra deg under følgende omstendigheter:











AGCO kan samle inn eller innhente Personopplysninger når du besøker et hvilket som helst
AGCO-nettsted (hvert et “Nettsted”) eller bruker andre funksjoner eller ressurser på eller via
et Nettsted. Når du besøker et Nettsted, vil enheten og nettleseren du bruker automatisk
oppgi bestemte opplysninger (for eksempel enhetstype, operativsystem, nettlesertype,
nettleserinnstillinger, IP-adresse, språkinnstillinger, dato og klokkeslett for tilkobling til et
Nettsted, samt annen teknisk kommunikasjonsinformasjon), der noen av eller alle
opplysningene kan utgjøre Personopplysninger.
AGCO kan samle inn eller innhente følgende Personopplysninger når du laster ned eller
bruker en AGCO-mobilapp (hver en «App»). AGCO-apper kan registrere bestemte
opplysninger (inkludert statistikk om bruk av Appen, enhetstype, operativsystem, Appinnstillinger, IP-adresse, språkinnstillinger, dato og klokkeslett for tilkobling til Appen,
posisjonsdata og annen teknisk kommunikasjonsinformasjon), der noen av eller alle
opplysningene kan utgjøre Personopplysninger. En App kan ha sin egen
Personvernerklæring som inneholder mer spesifikk informasjon, og som du bør gjennomgå
før du bruker den aktuelle Appen.
AGCO kan samle inn eller innhente Personopplysninger når du registrerer deg for å bruke en
hvilken som helst tjeneste fra AGCO via et Nettsted eller en App, eller når du logger inn på et
Nettsted eller en App, inkludert følgende: registreringsopplysninger, brukernavn, epostadresse, passord, sikkerhetsspørsmål og eventuelle betalingsopplysninger.
AGCO kan samle inn eller innhente Personopplysninger når du bruker en hvilken som helst
telemetri- eller dataregistreringsenhet fra AGCO (hver en “Enhet”) inkludert følgende: (i) hvis
du kjøper et kjøretøy som er utstyrt med en Enhet, kan AGCO samle inn Maskindata om
kjøretøyet; og (ii) hvis du har aktivert posisjonsbaserte funksjoner, kan AGCO samle inn
posisjonsdata. I tillegg kan AGCO samle inn Maskindata når inspeksjon, garantiarbeid eller
andre tjenester utføres.
AGCO kan samle inn eller innhente Personopplysninger når du oppgir Personopplysninger til
en autorisert AGCO-distributør eller -selger («Forhandler») (enten personlig, på telefon, på
nettet, via elektronisk kommunikasjon eller på annen måte).
AGCO kan samle inn eller innhente Personopplysninger når du kontakter AGCO (enten
personlig, på telefon, på nettet, via elektronisk kommunikasjon eller på annen måte).
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AGCO kan samle inn eller få personopplysninger som du åpenbart velger å offentliggjøre,
herunder via sosiale medier (f.eks. kan vi samle inn opplysninger fra dine profiler på sosiale
medier, hvis du legger ut et offentlig innlegg om oss).

AGCO kan motta Personopplysninger om deg fra andre
AGCO kan motta Personopplysninger om deg fra tredjepart. For eksempel:
 AGCO kan motta Personopplysninger om deg fra Forhandlere, som beskrevet over.
 Hvis du samhandler med tredjepartsinnhold eller annonser på et Nettsted eller i en App, kan
AGCO motta Personopplysninger om deg fra den aktuelle tredjeparten, i samsvar med den
aktuelle tredjepartens gjeldende Personvernerklæring.
 Hvis du velger å foreta betaling direkte til AGCO, via et Nettsted eller en App eller via en
Forhandler, kan AGCO motta Personopplysninger om deg fra tredjeparter, for eksempel
leverandører av betalingstjenester for den aktuelle betalingens formål, inkludert følgende:
kjøpsopplysninger, betalings data, kredittkortopplysninger.
 I den grad det foretas kredittsjekk av AGCO eller på deres vegne i forbindelse med
kredittsøknad og i samsvar med Gjeldende lov, kan AGCO og/eller den aktuelle Forhandleren
motta Personopplysninger om deg fra kredittopplysningsbyråer og andre tredjeparter for
kredittsjekkens formål, inkludert følgende: bekreftelse av hvorvidt opplysningsbyrået var i
stand til å bekrefte opplysningene dine; og resultatet av kredittsjekken, inkludert din
kredittverdighet.
 I samsvar med sine forpliktelser ifølge Gjeldende lov kan AGCO motta Personopplysninger
om deg fra rettshåndhevende myndigheter og offentlige myndigheter.
 AGCO kan motta Personopplysninger om deg fra offentlige kilder (som telefonkataloger,
eiendomsarkiver, pantearkiver osv.).
Hvis du samhandler med tredjepartsinnhold eller annonser på et nettsted eller i en app (herunder
programtillegg og informasjonskapsler fra tredjeparter), mottar AGCO personopplysninger om deg fra
den relevante tredjepartsleverandøren av dette innholdet eller disse annonsene
Personopplysninger du oppgir om andre
Under noen omstendigheter kan du oppgi Personopplysninger om andre til AGCO. Du kan for
eksempel nevne en annen AGCO-kunde når du kommenterer et AGCO-produkt. Hvis du oppgir slike
Personopplysninger, må du sikre at dette ikke krenker tredjepartens rettigheter. Hvis du er usikker på
om tredjeparten samtykker i at du oppgir Personopplysningene, må du avstå fra å kommunisere slike
Personopplysninger til AGCO.
Kategorier av Personopplysninger som Behandles av eller på vegne av AGCO
Kategorier av Personopplysninger som kan Behandles av eller på vegne av AGCO ifølge denne
Erklæringen (i den grad Personvernlovgivningen tillater det) omfatter:
 personlige opplysninger: navn; kjønn; fotografi; fødselsdato; yrke; bedrift eller arbeidsgiver;
sektor;
 kontaktopplysninger: e-postadresse; postadresse; telefonnummer; faksnummer; kunde-ID;
 data i forbindelse med Nettsteder eller Apper: tekniske data (som beskrevet over, inkludert
enhetstype, operativsystem, nettlesertype, nettleserinnstillinger, IP-adresse, språkinnstillinger,
datoer og klokkeslett for tilkobling til et Nettsted, bruksstatistikk for App, App-innstillinger,
datoer og klokkeslett for tilkobling til Appen, posisjonsdata og annen teknisk kommunikasjon
som er nødvendig for funksjonaliteten til det relevante Nettstedet eller Appen), brukernavn,
passord, opplysninger om sikkerhetsinnlogging, bruksdata, samlet statistisk informasjon,
 Maskindata: data om landbrukshåndtering; landdata; agronomiske data; statistikk over bruk
av kjøretøyet; ytelsesdata for kjøretøyet; kjøremønstre; motortemperaturdata; data om
motorytelse; data om drivstofføkonomi; utslippsdata; kjøretøyets servicestatus; kjøretøyets
1
posisjon;
1

Maskindata kan også kvalifisere som Personopplysninger hvis vi forbinder dem med en identifisert eller identifiserbar
fysisk person. I så fall skal AGCO følge begge erklæringene. Hvis det skulle forekomme uoverensstemmelse mellom
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kommersielle opplysninger: økonomiske opplysninger og betalingsinformasjon (inkludert
bankopplysninger eller kredittkortopplysninger som oppgis i forbindelse med et kjøp);
kjøpshistorikk (inkludert produkter, datoer, steder og Forhandlere i forbindelse med ethvert
kjøp); kjøpskredittrente; serviceforespørsler; og
markedsdata:
annonseringsinteresser;
cookie-opplysninger;
clickstream-data;
nettleserhistorikk; responser på direktemarkedsføring; og valg om ikke å motta
direktemarkedsføring.

Lovmessig grunnlag for Behandling av Personopplysninger: Ved Behandling av dine
Personopplysninger i forbindelse med formålene som er beskrevet i denne Erklæringen, kan
AGCO avhengig av omstendighetene støtte seg på følgende lovmessige grunnlag:
 vi har på forhånd innhentet ditt uttrykkelige samtykke til Behandlingen,
 vi har en legitim interesse av å utføre Behandlingen (inkludert våre legitime interesser i vår
virksomhet, levering av varer og tjenester til deg, å gjøre deg oppmerksom på andre
produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg, samt å opprettholde eller
forbedre våre produkter eller tjenester), og det ikke medfører noen urimelig risiko for dine
rettigheter, din frihet eller dine interesser.
 Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt som er inngått med deg, eller er til
din fordel;
 Behandlingen er påkrevd av Gjeldende lov;
 Behandlingen er nødvendig for å beskytte en enkeltpersons livsviktige interesser; eller
 annet lovmessig grunnlag som er tilgjengelig ifølge Gjeldende lov.
Behandling av dine Sensitive Personopplysninger: AGCO søker ikke å innhente eller på annen
måte Behandle dine Sensitive Personopplysninger, unntatt der:
 Behandlingen er påkrevd eller tillatt av Gjeldende lov:
 Behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav;
 AGCO har på forhånd innhentet ditt uttrykkelige samtykke før dine Sensitive
Personopplysninger blir Behandlet; eller
 annet lovmessig grunnlag for Behandling av Sensitive Personopplysninger.
Formål AGCO kan Behandle dine Personopplysninger for
AGCO kan Behandle dine Personopplysninger spesielt for følgende formål, i den grad det er tillatt
ifølge Personvernlovgivningen:
 for å vise innhold på et Nettsted, i en App eller på en Enhet, og eventuelle tilpasninger du
velger;
 for å overvåke, tilpasse, oppdatere, sikre og forbedre våre produkter og tjenester til deg;
 for å bekrefte din identitet og sørge for at dine Personopplysninger er sikre;
 for å besvare dine serviceforespørsler og supportbehov;
 for å forstå hvordan enkeltpersoner samlet bruker funksjonene på et Nettsted, i en App
eller på en enhet (eller i et tilknyttet kjøretøy);
 for å levere innhold, kampanjer, undersøkelser eller andre funksjoner på et Nettsted, i en App
eller på en Enhet;
 for å sende deg informasjon som er relevant for dine tidligere kjøp og interesser, i samsvar
med Gjeldende lov for direktemarkedsføring;
 for å sende deg kommunikasjon angående administrasjon av dine kontoer og funksjonene på
et Nettsted, i en App eller på en enhet;
 for å varsle deg om endringer på et Nettsted, i en App eller på en Enhet;
 for å foreta dataanalyse og annen Behandling (inkludert trendanalyse og økonomisk analyse);
 for å iverksette dine juridiske rettigheter og rettighetene dine ifølge denne Erklæringen;
 for å beskytte mot svindel, identitetstyveri og annen ulovlig aktivitet;
 for å etablere eller utøve AGCOs juridiske rettigheter eller forsvare juridiske krav;
betingelsene i denne Personvernerklæringen og Maskindataerklæringen med tanke på behandling av
Personopplysninger, skal betingelsene i denne Personvernerklæringen være rådende kun for avvikende begreper med
tanke på Personopplysninger.
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for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; og
for å overholde Gjeldende lov og våre andre gjeldende regler.

Internasjonal overføring av Personopplysninger
Vi kan benytte oss av Behandlingsanlegg som kontrolleres eller drives av medlemmer av vårt konsern
eller av tredjeparts-tjenesteleverandører som befinner seg i andre jurisdiksjoner enn jurisdiksjonen der
Personopplysningene dine opprinnelig ble innhentet. Spesielt kan innhold og funksjoner på et
Nettsted, i en App eller på en enhet oppgis via servere som befinner seg utenfor din jurisdiksjon
(inkludert, men ikke begrenset til servere som er plassert i USA). Dine Personopplysninger kan bli
overført til, og Behandlet med, slike servere eller andre Behandlingssystemer, som en del av driften
av et Nettsted, en App eller en Enhet, eller i forbindelse med noen av Behandlingsformålene som er
beskrevet i denne Erklæringen, alltid i samsvar med Gjeldende lov (f.eks. ved å implementere EUs
Standard Kontraktbetingelser, der de er gjeldende). Slike overføringer er nødvendige for at vi skal
kunne levere våre produkter og tjenester til deg på en effektiv måte. Ved å oppgi Personopplysninger
til AGCO ifølge denne Personvernerklæringen, bekrefter du at dine Personopplysninger kan bli
overført til steder utenfor din jurisdiksjon. Hvis du ikke ønsker at Personopplysningene dine skal bli
overført til andre jurisdiksjoner, må du ikke oppgi dine Personopplysninger til AGCO eller bruke noen
Nettsteder, Apper eller Enheter.
I tilfeller der vi overfører dine personopplysninger til andre land, gjør vi det på grunnlag av Standard
Kontraktsbetingelser, og i tilfelle overføring til USA på grunnlag av vår Privacy Shield-sertifisering (se
nedenfor). Du kan be om en kopi av våre Standard Kontraktbetingelser og detaljer om vår Privacy
Shield-sertifisering ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor.
Beskyttelse av dine Personopplysninger
AGCO er forpliktet til å Behandle dine Personopplysninger på en sikker måte. Vi bruker egnede
prosedyrer for Behandling av data, og egnede tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å
beskytte mot uautorisert tilgang, endring, tilgjengeliggjøring og destruksjon av Personopplysninger.
Internett er i seg selv ikke et sikkert miljø, og vi kan ikke forsikre absolutt at dine Personopplysninger
som overføres via Internett til enhver tid er sikre. Overføring av Personopplysninger via Internett skjer
på din egen risiko, og du bør kun bruke sikre systemer til å få tilgang til Nettsteder, Apper og Enheter.
Du er ansvarlig for å holde tilgangsopplysningene dine til hvert Nettsted, hver App og hver Enhet sikre
og konfidensielle. Du bør endre tilgangsopplysningene dine ofte, og hvis du blir klar over misbruk av
tilgangsopplysningene dine, må du umiddelbart varsle AGCO og endre tilgangsopplysningene dine.
Tilgjengeliggjøring av dine Personopplysninger
Vi kommer ikke til å selge, bytte eller leie ut dine Personopplysninger til andre uten ditt samtykke. Vi
kan imidlertid dele eller tilgjengelig gjøre dine Personopplysninger med/for tredjepart under følgende
omstendigheter:
 Vi kan gjøre dine Personopplysninger tilgjengelige for ansatte og representanter for AGCO i
det omfang det er nødvendig for å levere tjenestene.
 Vi kan dele Personopplysningene dine med mottakere internt i AGCO for det formål å drive
virksomheten vår, drive Nettsteder, Apper eller Enheter, tilby deg produkter eller tjenester du
har valgt, eller på annen måte for formålene som er beskrevet i denne Erklæringen.
 Vi kan dele Personopplysningene dine med mottakere utenfor AGCO for det formål å drive
virksomheten vår, drive Nettsteder, Apper eller Enheter, tilby deg produkter eller tjenester du
har valgt, eller på annen måte for formålene som er beskrevet i denne Erklæringen.
 Vi kan bruke tredjeparts-tjenesteleverandører for å hjelpe oss å drive virksomheten vår, drive
Nettsteder, Apper eller Enheter, tilby deg produkter eller tjenester du har valgt, eller til å
administrere aktiviteter på våre vegne, for eksempel utsending av nyhetsbrev eller
undersøkelser. Vi kan dele Personopplysningene dine med slike tredjeparter for de formålene
som er beskrevet i denne Erklæringen.
 Vi kan dele samlet demografisk informasjon med våre forretningspartnere, klarerte
datterselskaper og annonsører for formålene som er beskrevet i denne Erklæringen. Selv om
vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at slik informasjon er anonymisert, er det mulig at dine
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Personopplysninger kan bli tilgjengeliggjort.
Forutsatt at vi har ditt samtykke kan vi dele dine Personopplysninger med våre tredjepartsmarkedsføringspartnere for direktemarkedsføringsformål. Du kan når som helst trekke tilbake
samtykket ditt og når som helst protestere på at Personopplysningene dine Behandles for
direktemarkedsføringsformål.
Hvis du foretar en betaling via et Nettsted eller en App, eller direkte til AGCO eller en
Forhandler, kan det være nødvendig å gjøre Personopplysningene dine tilgjengelig for
tredjeparter (f.eks. leverandører av betalingstjenester) for det formål å tilrettelegge for slik
betaling.
Hvis vi selger, slår sammen eller overføre alle eller deler av vår virksomhet eller våre aktiva
(inkludert i tilfelle omorganisering, oppløsning, likvidering eller annen omstrukturering), kan vi
gjøre Personopplysningene dine tilgjengelige for potensielle selgere eller kjøpere, eller deres
representanter, forutsatt at vi først har truffet rimelige tiltak for å sikre at Personopplysningene
dine er sikre og konfidensielle.
Vi kan også tilgjengelig gjøre Personopplysningene dine: (i) i det omfang det er nødvendig for
å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; (ii) hvis Gjeldende lov eller bestemmelser
pålegger oss det; (iii) som respons på forespørsler fra offentlige myndigheter og
rettshåndhevende myndigheter; (iv) hvis tilgjengeliggjøring er nødvendig eller formålstjenlig
for å hindre fysisk skade eller materielt økonomisk tap; eller (v) for det formål å etterforske
ulovlig aktivitet.

Tjenester fra tredjepart
Du kan støte på annonsering eller annet innhold på ethvert Nettsted, i enhver App eller på enhver
Enhet, som kan være lenket til nettsteder eller tjenester fra AGCOs partnere, leverandører,
annonsører, sponsorer, rettighetshavere eller annen tredjepart. Vi kontrollerer ikke innholdet eller
lenkene som fremkommer på slike nettsteder eller tjenester fra tredjepart, og vi er ikke ansvarlige for
prosedyrene som følges av tredjeparts-nettsteder eller -tjenester som er lenket opp fra noe Nettsted,
noen App eller noen Enhet. Disse nettstedene og tjenestene kan være underlagt egne
personvernregler og vilkår for bruk.
Direktemarkedsføring
Som beskrevet i denne Erklæringen kan vi fra tid til annen kontakte deg via e-post, tekstmelding
eller andre elektroniske midler for å gi deg informasjon om produkter eller tjenester som kan være
av interesse for deg. Hvis du ønsker å stoppe abonnementet på slik kommunikasjon, er detaljerte
instruksjoner for å stanse abonnementet tilgjengelige i all slik kommunikasjon. Alternativt kan du
bruke funksjonene for oppsigelse av abonnement som er tilgjengelig via våre Nettsteder og Apper.
Vær oppmerksom på at hvis du stopper abonnementet på mottak av kommunikasjon i forbindelse
med markedsføring eller annonsering, kan vi likevel fortsette å kontakte deg for det formål å
gjennomføre dine instruksjoner, sette deg i stand til å foreta kjøp du ber om, administrasjon av
kontoen din eller som påkrevd eller tillatt ifølge Gjeldende lov.
Cookies
En cookie er en liten fil som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Den registrerer
informasjon om enheten din, nettleseren og i noen tilfeller preferansene og nett vanene dine. Vi kan
Behandle dine Personopplysninger via cookie-teknologi i samsvar med våre Cookie-regler.
Datalagring
Vi lagrer dine Personopplysninger bare så lenge vi trenger Personopplysningene i forbindelse med
formålene som er beskrevet i disse Personvernreglene. Vi kan også bli pålagt å lagre
Personopplysningene dine i lengre tid, for eksempel der det er påkrevd av Gjeldende lov.
AGCO tilbyr datasubjekter mulighet til i sin levetid å definere instruksjoner som skal følges etter deres
bortgang med tanke på deres personopplysninger. Hvis datasubjektet går bort uten å ha etterlatt klare
instruksjoner for hvordan personopplysningene deres skal håndteres, kan vi også samarbeide med
nære familiemedlemmer og representanter for å fjerne personopplysninger om en avdød person der
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det er formålstjenlig. Under enkelte omstendigheter kan testamentsarvinger av avdøde datasubjekter
få tilgang til rimelig informasjon om lagrede data om det avdøde datasubjektet fra AGCO. Vi oppgir
ikke passord eller andre innloggingsopplysninger. Alle beslutninger om respons på en forespørsel
angående et avdødt datasubjekt må balanseres mot forpliktelsen til å holde informasjon sikker, trygg
og privat.
Personopplysninger om barn
Vi foretar ikke bevisst innsamling eller Behandling av Personopplysninger om barn under 16 år. Vi ber
foreldre eller verger om å hjelpe oss ved å overvåke aktivitetene til barna på våre Nettsteder, Apper
og Enheter, og ikke tillate dem å sende Personopplysninger via Nettstedet, Appen eller Enheten.
Vilkår for bruk
Bruk av våre Nettsteder, Apper og Enheter samt våre produkter og tjenester er underlagt gjeldende
Vilkår for bruk.
Privacy Shield-regler
AGCO er sertifisert ifølge USA- og EU-mekanismen Privacy Shield
personopplysninger til USA. Klikk her for å lese AGCOs Privacy Shield-regler.

for

overføring

av

Dine rettigheter
Det er ditt ansvar å sikre at dine Personopplysninger som er lagret hos AGCO er fullstendige, riktige
og oppdatert. Du kan ha følgende rettigheter avhengig av Gjeldende lov:
 rett til å be om tilgang til eller kopier av dine Personopplysninger i vår Besittelse;
 rett til å be om korrigering av eventuelle unøyaktigheter i Personopplysningene dine;
 rett til å protestere, på legitimt grunnlag, på Behandling av Personopplysningene dine;
 rett til på legitimt grunnlag å be om:
o sletting av dine Personopplysninger i vår Besittelse: og
o begrensning av Behandlingen av dine Personopplysninger i vår Besittelse;
 rett til å få Personopplysningene dine overført til en annen Kontrollør, i det omfang det er
aktuelt;
 der vi er i Besittelse av dine Personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, rett til å trekke
tilbake samtykket; og
 rett til å påklage Behandlingen av dine Personopplysninger til en Personvernmyndighet.
Dette påvirker ikke de lovbestemte rettighetene dine. Du kan utøve enhver av disse rettighetene ved
å bruke kontaktopplysningene nedenfor.
Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål om disse Personvernreglene, vår Behandling av dine Personopplysninger eller
din bruk av et Nettsted, en App eller en Enhet, kan du kontakte oss på:
AGCO Corporation
FAO General Counsel & Corporate Secretary
4205 River Green Pkwy
Duluth, GA 30096
USA
DataPrivacy@AGCOcorp.com
Hvis du kontakter oss, vil vi anstrenge oss for å undersøke og prøve å løse alle forespørsler eller
klager innen én måned, eller innen det tidsrommet som er påkrevd ifølge Gjeldende lov.
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Godkjennelse av disse Reglene
Ved å bruke ethvert Nettsted, enhver App eller enhver Enhet, godtar du disse Reglene. Hvis du ikke
godtar reglene som er beskrevet i disse Reglene, må du ikke bruke noe Nettsted, noen App eller
noen Enhet.
Tillegg til disse Reglene
AGCO kan legge til, revidere eller oppdatere disse Personvernreglene når som helst uten å gi deg
noe spesifikt varsel. Du oppfordres til å kontrollere disse Reglene ofte for eventuelle endringer, og å
holde deg informert om hvordan vi bidrar til å beskytte Personopplysningene dine. Din fortsatte bruk
av ethvert Nettsted, enhver App eller Enhet regnes som godkjennelse av eventuelle tillegg til disse
Reglene.
Sist oppdatert: 1.2.2019
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Ordliste
Begreper med stor forbokstav i disse Reglene har følgende betydninger:
 Behandle eller Behandling betyr alle operasjoner eller sett med operasjoner som utføres med
Personopplysninger, enten med automatiske midler eller ikke, inkludert, men ikke begrenset til:
innsamling, registrering, organisering, lagring, tilpassing eller endring, henting, konsultasjon, bruk,
tilgjengeliggjøring via overføring, spredning eller tilgjengeliggjøring på annen måte, oppstilling eller
kombinering, blokkering, sletting eller destruksjon.
 Gjeldende lov betyr alle lover, statutter eller regelverk som gjelder det/de respektive AGCOdatterselskapet/-datterselskapene.
 Maskindata betyr alle data som er generert av og/eller innsamlet fra dine maskiner, generert av,
innsamlet av eller lagret i maskiner eller maskinvare eller enheter som er koblet til maskinen, enten
via telemetri eller på annen måte. Maskindata kan inneholde elementer av Personopplysninger.
 Personopplysninger betyr all informasjon i forbindelse med en identifisert eller identifiserbar
fysisk person; en identifiserbar person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte,
spesielt med henvisning til et identifikasjonsnummer eller til én eller flere faktorer som er spesifikke
for vedkommende fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.
 Personvernlovgivning betyr alle Gjeldende lover i forbindelse med Behandling av
Personopplysninger.
 Personvernmyndighet betyr en uavhengig offentlig myndighet som har til lovmessig oppgave å
holde oppsyn med overholdelse av Personvernlovgivningen.
 Sensitive personopplysninger betyr alle Personopplysninger forbundet med rase eller etnisitet,
politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i fagforening, fysisk
eller mental helse, seksualliv, faktiske eller angivelige lovbrudd eller straff, eller nasjonale
identitetsnumre.
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