Oświadczenie o ochronie prywatności AGCO (Europejski Obszar Gospodarczy)
Oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie”) jest dostarczane przez firmę AGCO
Corporation
oraz
jej
podmioty
zależne
i stowarzyszone
(patrz
Dane
kontaktowe
http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html) (określane zbiorczo jako „AGCO”, „my”, „nasze”
itp.). Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w treści tego Oświadczenia,
przedstawiono w Słowniku na końcu niniejszego Oświadczenia.
Zakres niniejszego Oświadczenia
Niniejsze Oświadczenie określa sposób, w jaki AGCO gromadzi, a następnie Przetwarza Dane
osobowe osób fizycznych korzystających z produktów i usług firmy AGCO („Użytkownicy”).
Zachęcamy do dokładnego przeczytania niniejszego Oświadczenia oraz do regularnego odwiedzania
tej strony w celu sprawdzania ewentualnych zmian postanowień wprowadzonych do niniejszego
Oświadczenia.
Należy pamiętać, że niniejsze Oświadczenie nie ma zastosowania do Przetwarzania przez AGCO
Danych Osobowych pracowników, osób oddelegowanych, pracowników tymczasowych oraz innych
członków personelu AGCO, związanych z obowiązkami pracowniczymi w AGCO. Oddzielna polityka
prywatności dotycząca Przetwarzania tych danych jest dostępna w wewnętrznej sieci AGCO Intranet
(InsideAGCO).
Firma AGCO wdrożyła oddzielne Oświadczenie w sprawie przetwarzania Danych maszyn
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/. W razie jakichkolwiek rozbieżności
między niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności a Oświadczeniem o Danych maszyn,
dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, moc nadrzędną mają postanowienia niniejszego
Oświadczenia o ochronie prywatności dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.
AGCO może zbierać Dane osobowe Użytkowników
AGCO może zbierać Dane osobowe Użytkowników w następujących okolicznościach:








AGCO może zbierać lub pozyskiwać Dane osobowe, gdy Użytkownik odwiedza jakąkolwiek
witrynę internetową AGCO (dalej „Witryna”) lub używa jakiejkolwiek funkcji lub zasobu
dostępnego poprzez Witrynę. Gdy Użytkownik odwiedza Witrynę, jego urządzenie
i przeglądarka internetowa automatycznie ujawniają pewne informacje (na przykład typ
urządzenia, nazwa systemu operacyjnego, typ i ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia
języka, data i godzina połączenia z Witryną oraz inne techniczne informacje komunikacyjne).
Niektóre z tych informacji lub wszystkie te informacje mogą stanowić Dane osobowe.
Gdy Użytkownik pobiera aplikację mobilną AGCO lub używa jej (dalej „Aplikacja”), firma
AGCO może zbierać lub pozyskiwać poniższe Dane osobowe. Aplikacje AGCO mogą
zapisywać pewne informacje (w tym dane statystyczne dotyczące korzystania z Aplikacji, typ
urządzenia, nazwa systemu operacyjnego, ustawienia Aplikacji, adres IP, ustawienia języka,
data i godzina połączenia z Aplikacją, dane lokalizacji oraz inne techniczne informacje
komunikacyjne). Niektóre z tych informacji lub wszystkie te informacje mogą stanowić Dane
osobowe. W Aplikacji może obowiązywać oddzielne Oświadczenie o ochronie prywatności
obejmujące bardziej precyzyjne postanowienia. Należy się z nim zapoznać przed
rozpoczęciem użytkowania Aplikacji.
AGCO może zbierać lub pozyskiwać Dane osobowe, gdy Użytkownik rejestruje się
w dowolnej usłudze dostarczanej przez AGCO za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji oraz
gdy loguje się do Witryny lub Aplikacji. Mogą to być szczegóły dotyczące rejestracji, nazwa
logowania, adres e-mail, hasło, pytanie zabezpieczające oraz, jeśli dotyczy, szczegóły
związane z płatnościami.
AGCO może zbierać lub pozyskiwać Dane osobowe, gdy Użytkownik używa jakichkolwiek
oferowanych przez AGCO urządzeń telemetrycznych albo rejestrujących dane (dalej
„Urządzenie”), co obejmuje następujące przypadki: (i) gdy Użytkownik kupi pojazd
wyposażony w Urządzenie, AGCO może zbierać Dane maszyny związane z pojazdem; oraz
(ii) gdy Użytkownik włączy funkcje bazujące na lokalizacji, AGCO może zbierać dane
dotyczące lokalizacji. Ponadto AGCO może zbierać Dane maszyny podczas
przeprowadzania inspekcji, wykonywania usług gwarancyjnych oraz innych usług.
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AGCO może zbierać lub pozyskiwać Dane osobowe, gdy Użytkownik przekazuje Dane
osobowe autoryzowanemu dystrybutorowi lub sprzedawcy detalicznemu AGCO („Dealer”)
(osobiście, pocztą, telefonicznie, online, za pośrednictwem elektronicznych środków
komunikacji oraz w jakikolwiek inny sposób).
AGCO może zbierać lub pozyskiwać Dane osobowe, gdy Użytkownik kontaktuje się z firmą
AGCO (osobiście, pocztą, telefonicznie, online, za pośrednictwem elektronicznych środków
komunikacji oraz w jakikolwiek inny sposób).
AGCO może gromadzić lub pozyskiwać dane osobowe, które użytkownik w sposób oczywisty
ujawnił publicznie, m.in. poprzez serwisy społecznościowe (przykładowo możemy gromadzić
informacje z profilu lub profili użytkownika w mediach społecznościowych w przypadku, gdy
opublikuje on publiczny post na nasz temat).

AGCO może otrzymywać Dane osobowe Użytkownika z innych źródeł
AGCO może otrzymywać Dane osobowe Użytkownika od podmiotów zewnętrznych. Przykład:
 AGCO może otrzymywać Dane osobowe Użytkownika od Dealerów, jak opisano wyżej.
 Jeśli Użytkownik korzysta z interaktywnej treści podmiotu zewnętrznego albo z reklamy
w Witrynie bądź Aplikacji, firma AGCO może otrzymać Dane osobowe Użytkownika od
odnośnego podmiotu zewnętrznego, zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności tego
podmiotu.
 Jeśli Użytkownik zdecyduje się na dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz firmy AGCO
albo poprzez Witrynę, Aplikację albo Dealera, firma AGCO może odebrać Dane osobowe
Użytkownika od podmiotu zewnętrznego, na przykład od firmy przetwarzającej płatność.
Dane te dotyczą wyłącznie płatności i zawierają takie informacje, jak szczegóły płatności,
dane płatności, dane karty kredytowej.
 W zakresie, w jakim firma AGCO lub firma działająca w jej imieniu dokonuje analizy
kredytowej związanej ze złożeniem wniosku o kredyt, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, firma AGCO i/lub odnośny Dealer mogą otrzymać Dane osobowe Użytkownika od
agencji informacji kredytowej lub innego podmiotu zewnętrznego do celów związanych
z analizą kredytową. Może to obejmować następujące informacje: potwierdzenie możliwości
zweryfikowania danych Użytkownika przez agencję informacji kredytowej oraz wynik analizy
kredytowej wraz ze wskaźnikiem ryzyka kredytowego.
 Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z Obowiązujących przepisów prawa firma AGCO
może otrzymywać Dane osobowe Użytkownika od organów ścigania i od władz publicznych.
 AGCO może otrzymywać Dane osobowe Użytkownika ze źródeł publicznych (na przykład
katalogów telefonicznych, rejestrów gruntu, rejestrów zastawów itp.).
 Jeśli użytkownik wejdzie w interakcje z zasobami bądź reklamami stron trzecich
umieszczonymi na stronie internetowej lub w aplikacji (włączając w to wtyczki i pliki cookie od
stron trzecich), AGCO otrzyma jego dane osobowe od zewnętrznego dostawcy tych zasobów
lub reklam.
Dane osobowe innych osób przekazywane przez Użytkownika
W pewnych okolicznościach Użytkownik może przekazywać firmie AGCO Dane osobowe innych
osób. Na przykład, podczas zamieszczania opinii na temat produktu AGCO Użytkownik może
wspomnieć w komentarzu o innym kliencie AGCO. Każdorazowo gdy Użytkownik przekazuje takie
Dane osobowe, musi upewnić się, że nie narusza praw odnośnych osób trzecich. Jeśli Użytkownik nie
ma pewności, czy osoba trzecia zgadza się na przekazanie swoich Danych Osobowych, powinien
powstrzymać się od przekazywania tych danych firmie AGCO.
Kategorie Danych Osobowych przetwarzanych przez firmę AGCO lub w jej imieniu
Kategorie Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane przez firmę AGCO lub w jej imieniu na
mocy niniejszego Oświadczenia (w zakresie dozwolonym przez Przepisy ochrony prywatności
danych), są następujące:
 Szczegółowe dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, zdjęcie, data urodzenia, zawód, nazwa
prowadzonej działalności lub nazwa pracodawcy
 Dane kontaktowe: adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, ID klienta
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Dane związane z Witrynami lub Aplikacjami: dane techniczne (takie jak wymienione wyżej,
w tym typ urządzenia, nazwa systemu operacyjnego, typ przeglądarki, ustawienia
przeglądarki, adres IP, ustawienia języka, data i godzina połączenia z Witryną, dane
statystyczne użytkowania Aplikacji, ustawienia Aplikacji, data i godzina połączenia
z Aplikacją, dane lokalizacji oraz inne techniczne informacje komunikacyjne), nazwa
Użytkownika, hasło, bezpieczne dane logowania, dane użytkowania, zagregowane dane
statystyczne
Dane Maszyny: dane zarządzania gospodarstwem, dane terenowe, dane agronomiczne,
dane statystyczne użytkowania pojazdu, dane wydajności pojazdu, schematy jazdy, dane
temperatury silnika, dane wydajności silnika, dane zużycia paliwa, dane emisji spalin, stan
1
przeglądów pojazdu, lokalizacja pojazdu
Szczegółowe dane handlowe: dane finansowe i informacje o płatnościach (w tym
szczegółowe dane bankowe i dane kart kredytowych dostarczone w związku z zakupem),
historia zakupów (w tym produkty, daty, lokalizacje i Dealerzy związani z poszczególnymi
zakupami), zainteresowania zakupowe, zamówione usługi
Dane marketingowe: zainteresowania reklamowe, dane z plików cookie, dane przeglądania,
historia przeglądania, odpowiedzi na marketing bezpośredni oraz informacje o anulowaniu
zgód na marketing bezpośredni

Podstawa prawna Przetwarzania Danych Osobowych: Podczas Przetwarzania Danych
Osobowych połączonych z celami wyszczególnionymi w niniejszym Oświadczeniu firma AGCO
może, zależnie od okoliczności, polegać na jakiejkolwiek z następujących podstaw prawnych:
 Uzyskaliśmy uprzednią zgodę Użytkownika na Przetwarzanie.
 Mamy uzasadniony interes w Przetwarzaniu (w tym uzasadniony interes związany
z prowadzeniem naszej działalności, dostarczaniem towarów i usług Użytkownikom,
informowaniem ich o innych potencjalnie interesujących produktach i usługach oraz
zarządzaniem produktami i usługami oraz ulepszaniem ich) oraz nie istnieje nadmierne
ryzyko naruszenia praw, swobody ani interesów Użytkownika.
 Przetwarzanie jest niezbędne w związku z umową zawartą z Użytkownikiem lub w celu
zapewnienia korzyści Użytkownikowi.
 Przetwarzanie jest wymagane przez Obowiązujące przepisy.
 Przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia istotnych interesów jakiejkolwiek osobie
fizycznej.
 Jakakolwiek podstawa prawna wynikająca z Obowiązujących przepisów.
Przetwarzanie Wrażliwych Danych Osobowych Użytkownika: AGCO nie zabiega o zbieranie ani
o Przetwarzanie Wrażliwych danych Osobowych Użytkownika z wyjątkiem następujących sytuacji:
 Przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez Obowiązujące przepisy.
 Przetwarzanie jest niezbędne w celu złożenia skargi, wyegzekwowania roszczenia lub obrony
przed zarzutami prawnymi.
 Firma AGCO uzyskała uprzednią zgodę Użytkownika przed rozpoczęciem Przetwarzania
Wrażliwych danych Osobowych Użytkownika.
 Istnieje jakakolwiek inna podstawa prawna Przetwarzania Wrażliwych danych Osobowych.
Cele, do których firma AGCO może Przetwarzać Dane osobowe Użytkownika
Firma AGCO może Przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w szczególności do wymienionych niżej
celów, zgodnie z obowiązującymi Przepisami w sprawie ochrony danych:
 Prezentowanie treści Witryny, Aplikacji lub Urządzenia oraz personalizowanie treści zgodnie
z wyborem Użytkownika
 Monitorowanie, adaptowanie, aktualizowanie, zabezpieczanie i ulepszanie naszych

1

Dane maszyny mogą być klasyfikowane jako Dane osobowe, jeśli zostaną skojarzone zbezposrednia lub posrednia do
identyfikacji osobą fizyczną. W takim przypadku firma AGCO musi przestrzegać obu oświadczeń. W razie
jakichkolwiek rozbieżności między niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności a Oświadczeniem o Danych
maszyn, dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, moc nadrzędną mają postanowienia niniejszego
Oświadczenia o ochronie prywatności dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.
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produktów i usług z myślą o Użytkowniku
Weryfikowanie tożsamości Użytkownika i zapewnianie bezpieczeństwa Danych Osobowych
Użytkownika
Odpowiadanie na zamówienia usług złożone przez Użytkownika oraz zaspokajanie jego
potrzeb w zakresie pomocy technicznej
Poznanie zbiorczego sposobu korzystania z funkcji Witryny, Aplikacji i Urządzenia (lub
skojarzonego pojazdu) przez Użytkowników
Zarządzanie treścią, promocjami, ankietami i innymi funkcjami Witryny, Aplikacji lub
Urządzenia
Wysyłanie Użytkownikowi informacji dotyczących poprzednich zakupów i zainteresowań,
zgodnie z Obowiązującymi przepisami o marketingu bezpośrednim
Wysyłanie komunikacji dotyczącej zarządzania kontami oraz funkcjami Witryny, Aplikacji
i Urządzenia
Powiadamianie o zmianach w Witrynie, Aplikacji lub Urządzeniu
Analizowanie danych oraz Przetwarzanie innego typu (w tym analiza trendów i analiza
finansowa)
Egzekwowanie ustawowych praw przysługujących Użytkownikowi oraz praw wynikających
z niniejszego Oświadczenia
Ochrona Użytkownika przed oszustwem, kradzieżą tożsamości oraz innymi bezprawnymi
działaniami
Składanie skarg i egzekwowanie ustawowych praw AGCO oraz obrona przed zarzutami
prawnymi
Składanie skarg, egzekwowanie roszczeń i obrona przed zarzutami prawnymi
Przestrzeganie Obowiązujących przepisów oraz innych naszych obowiązujących polityk

Transfery międzynarodowe Danych Osobowych
Możemy korzystać z Placówek przetwarzających kontrolowanych lub obsługiwanych przez członków
naszej grupy korporacyjnej lub naszych usługodawców zewnętrznych, którzy są zlokalizowani na
obszarach prawnych innych niż obszar, w którym Dane osobowe Użytkownika zostały oryginalnie
zgromadzone. Za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych poza obszarem prawnym Użytkownika
(w tym, między innymi, za pośrednictwem serwerów w Stanach Zjednoczonych) mogą być
w szczególności dostarczane treści i funkcje Witryny, Aplikacji lub Urządzenia. Dane osobowe
Użytkowników mogą być przekazywane do tych serwerów i innych Placówek przetwarzających oraz
przetwarzane przez nie, w ramach działania Witryny, Aplikacji lub Urządzenia albo w połączeniu
z jakimikolwiek celami Przetwarzania wyszczególnionymi w niniejszym Oświadczeniu, zawsze
zgodnie z postanowieniami Obowiązujących przepisów (np. poprzez wdrażanie Standardowych
klauzul umownych UE, jeśli mają zastosowanie). Taki transfer jest konieczny w celu efektywnego
i wydajnego dostarczania naszych produktów i usług Użytkownikom. Dostarczając Dane osobowe
firmie AGCO w ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, Użytkownik akceptuje fakt,
iż jego Dane osobowe mogą być przekazywane poza właściwy mu obszar prawny. Jeśli Użytkownik
nie życzy sobie, aby jego Dane osobowe były przekazywane do innych obszarów prawnych, nie
powinien przekazywać Danych osobowych firmie AGCO ani korzystać z żadnych jej Witryn, Aplikacji i
Urządzeń.
Jeśli przekazujemy Dane osobowe Użytkownika do innych krajów, robimy to zgodnie ze
Standardowymi Klauzulami Umownymi, a w przypadku transferu do Stanów Zjednoczonych —
zgodnie z zasadami transferu Danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi
(US-EU Privacy Shield) (patrz niżej). Użytkownik może wnioskować o kopię naszych Standardowych
Klauzul Umownych oraz o dane szczegółowe naszego certyfikatu Privacy Shield, korzystając
z podanych niżej danych kontaktowych.
Ochrona danych Osobowych Użytkownika
Firma AGCO angażuje się w bezpieczne Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika. Wdrażamy
odpowiednie praktyki Przetwarzania danych oraz odpowiednie techniczne i organizacyjne środki
bezpieczeństwa, aby chronić Dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją,
ujawnieniem i zniszczeniem. Internet nie jest sam w sobie bezpiecznym środowiskiem, dlatego nie
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możemy zagwarantować bezwzględnej pewności, że Dane osobowe przesyłane przez Internet będą
zawsze bezpieczne. Przesyłanie Danych Osobowych przez Internet odbywa się na własne ryzyko
Użytkownika. Użytkownik powinien korzystać z Witryn, Aplikacji i Urządzeń wyłącznie za pomocą
zabezpieczonych systemów.
Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo i poufność swoich danych uwierzytelniających używanych
w każdej Witrynie, Aplikacji i Urządzeniu. Użytkownik powinien często zmieniać dane uwierzytelniania
dostępu, a w przypadku ich niewłaściwego wykorzystania powinien niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie firmę AGCO, a następnie natychmiast zmienić dane uwierzytelniania.
Ujawnienie Danych Osobowych Użytkownika
Nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani wynajmować Danych Osobowych innym podmiotom bez
zgody Użytkownika. Możemy jednak udostępniać i ujawniać Dane osobowe Użytkownika podmiotom
zewnętrznym w następujących okolicznościach:
 Możemy ujawniać Dane osobowe pracownikom i przedstawicielom firmy AGCO w zakresie,
jaki jest niezbędny w celu świadczenia usług.
 Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika odbiorcom wewnątrz AGCO do celów
związanych z prowadzeniem naszej działalności, obsługą Witryn, Aplikacji i Urządzeń,
dostarczaniu Użytkownikom zamówionych produktów i usług oraz do innych celów
wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu.
 Możemy udostępniać Dane osobowe Użytkownika odbiorcom poza AGCO, w tym Dealerom,
do celów związanych z prowadzeniem naszej działalności, obsługą Witryn, Aplikacji
i Urządzeń, dostarczaniu Użytkownikom zamówionych produktów i usług oraz do innych
celów wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu.
 Możemy korzystać z usługodawców zewnętrznych, którzy pomagają nam w prowadzeniu
działalności, obsłudze Witryn, Aplikacji i Urządzeń, dostarczaniu Użytkownikom zamówionych
produktów i usług oraz którzy wykonują w naszym imieniu takie operacje, jak rozsyłanie
biuletynów i ankiet. Możemy udostępniać Dane osobowe takim podmiotom zewnętrznym do
innych celów wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu.
 Możemy udostępniać dane demograficzne naszym partnerom biznesowym, zaufanym
podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom do celów wyszczególnionych w niniejszym
Oświadczeniu. Mimo że podejmujemy wszelkie uzasadnione starania, aby takie informacje
były anonimowe, może dojść do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika.
 Jeśli uzyskamy zgodę Użytkownika, możemy udostępniać jego Dane osobowe naszym
zewnętrznym partnerom marketingowym do celów marketingu bezpośredniego. Użytkownik
może w dowolnym momencie wycofać zgodę albo sprzeciwić się Przetwarzaniu jego Danych
Osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 Jeśli Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji albo
bezpośrednio na rzecz firmy AGCO lub Dealera, może być konieczne przekazanie jego
Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym (np. firmom przetwarzającym płatności) do
celów związanych z obsługą tych płatności.
 Jeśli sprzedamy, lub przekażemy całość albo część naszych udziałów lub zasobów (co
dotyczy reorganizacji, rozwiązania, likwidacji i restrukturyzacji innego typu), możemy ujawnić
Dane osobowe Użytkownika odnośnemu sprzedawcy lub nabywcy albo ich przedstawicielowi,
pod warunkiem że podjęliśmy wcześniej uzasadnione kroki mające na celu zabezpieczenie
tych danych oraz zapewnienie ich poufności.
 Dane osobowe Użytkowników możemy również ujawniać: (i) w zakresie niezbędnym do
złożenia skargi, wyegzekwowania roszczenia lub obrony przed zarzutami prawnymi; (ii) gdy
jest to wymagane przez Obowiązujące przepisy lub regulacje; (iii) w odpowiedzi na żądanie
złożone przez agencję rządową lub organy ścigania; (iv) gdy ujawnienie jest niezbędne lub
stosowne w celu uniknięcia szkód fizycznych lub znacznych strat finansowych; oraz (v) do
celów związanych z dochodzeniem dotyczącym bezprawnych działań.
Usługi świadczone przez dostawców zewnętrznych
Korzystając z Witryn, Aplikacji i Urządzeń, Użytkownicy mogą spotkać reklamy lub inną treść, która
odsyła do witryn internetowych lub usług partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów,
licencjodawców lub innych podmiotów zewnętrznych współpracujących z firmą AGCO. Nie
kontrolujemy treści ani łączy pojawiających się w witrynach internetowych i usługach tych podmiotów
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zewnętrznych oraz nie odpowiadamy za praktyki stosowane w witrynach i usługach, do których łącza
prowadzą z naszych Witryn, Aplikacji i Urządzeń. W tych witrynach internetowych i usługach mogą
obowiązywać oddzielne polityki ochrony prywatności oraz warunki użytkowania.
Marketing bezpośredni
Jak podano w niniejszym Oświadczeniu, możemy okresowo kontaktować się z Użytkownikiem za
pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości tekstowych oraz innych środków elektronicznych w celu
dostarczania informacji dotyczących produktów i usług, które mogą potencjalnie zainteresować
Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce anulować subskrypcję takiej komunikacji, może skorzystać ze
szczegółowych instrukcji znajdujących się w każdej z otrzymanych wiadomości. Ewentualnie może
użyć funkcji anulowania subskrypcji dostępnych w naszych Witrynach i Aplikacjach.
Należy pamiętać, że w przypadku anulowania subskrypcji komunikacji marketingowej lub
reklamowej, możemy mimo wszystko nadal kontaktować się z Użytkownikiem w celu wykonywania
jego instrukcji, umożliwiania dokonywania płatności, zarządzania kontem oraz wykonywania innych
wymaganych operacji dozwolonych przez Obowiązujące przepisy.
Pliki cookie
Cookie to mały plik umieszczany na urządzeniu podczas odwiedzania witryny internetowej.
Przechowuje informacje o urządzeniu i przeglądarce, a w pewnych przypadkach — informacje
o preferencjach i zwyczajach związanych z przeglądaniem stron internetowych. Możemy Przetwarzać
Dane osobowe Użytkownika z wykorzystaniem technologii cookie, zgodnie z naszą Polityka
dotyczącą plików cookie.
Przechowywanie Danych
Dane osobowe Użytkownika przechowujemy wyłącznie tak długo, jak długo potrzebujemy Danych
Osobowych w związku z celami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Może
być od nas również wymagane przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika przez dodatkowy
okres, na przykład w związku z Obowiązującymi przepisami.
Firma AGCO oferuje osobom, których dotyczą dane, okazję do opracowania w trakcie życia instrukcji
dotyczących postępowania z Danymi osobowymi po śmierci Użytkownika. Jeśli osoba, której dotyczą
Dane osobowe, umrze bez pozostawienia wyraźnych instrukcji dotyczących postępowania z tymi
danymi, możemy w stosownych przypadkach skontaktować się z bezpośrednimi członkami rodziny
oraz przedstawicielami ustawowymi w sprawie usunięcia Danych Osobowych zmarłej osoby.
W pewnych okolicznościach możemy przekazać beneficjentom zmarłej osoby rozsądne informacje
dotyczące Danych Osobowych przechowywanych przez AGCO. Nie będziemy podawać haseł ani
innych szczegółowych danych dotyczących logowania. Wszelkie decyzje związane z odpowiedzią na
wniosek dotyczący danych zmarłej osoby muszą być zrównoważone w stosunku do obowiązku
dochowania bezpieczeństwa, poufności i prywatności danych.
Dane osobowe dzieci
Nie gromadzimy świadomie ani nie Przetwarzamy Danych Osobowych od dzieci poniżej 16 roku
życia. Zawsze prosimy rodziców lub opiekunów prawnych o pomoc poprzez nadzorowanie działań
dzieci korzystających z naszych Witryn, Aplikacji i Urządzeń oraz poprzez niepozwalanie im na
przesyłanie jakichkolwiek Danych Osobowych za pośrednictwem Witryn, Aplikacji i Urządzeń.
Warunki korzystania z serwisu
Korzystanie z naszych Witryn, Aplikacji i Urządzeń oraz naszych produktów i usług podlega
właściwym Warunkom użytkowania.
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Polityka ochrony prywatności Privacy Shield
Firma AGCO ma certyfikat zgodności z zasadami transferu danych Osobowych między Unią
Europejską a Stanami Zjednoczonymi (US-EU Privacy Shield). Politykę ochrony prywatności Privacy
Shield firmy AGCO można znaleźć tutaj.
Prawa przysługujące Użytkownikowi
Do obowiązków Użytkownika należy upewnienie się, że jego Dane osobowe przechowywane przez
AGCO są kompletne, dokładne i aktualne. Zgodnie z Obowiązującymi przepisami Użytkownikowi
mogą przysługiwać następujące prawa:
 Prawo wnioskowania o dostęp do Przetwarzanych przez nas Danych Osobowych oraz
o dostęp do ich kopii
 Prawo wnioskowania o korektę jakichkolwiek rozbieżności w Danych Osobowych
Użytkownika
 Prawdo do uzasadnionego prawnie sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych
Użytkownika
 Prawdo do uzasadnionego prawnie wnioskowania o:
o usunięcie Przetwarzanych przez nas Danych Osobowych Użytkownika;
o ograniczenie zakresu, w jakim Przetwarzamy Dane osobowe Użytkownika.
 Prawo do przekazania Danych Osobowych Użytkownika do innego Kontrolera,
w obowiązującym zakresie
 Prawo do wycofania zgody udzielonej nam na Przetwarzanie Danych Osobowych
 Prawdo do składania w Urzędzie ochrony danych skarg związanych z Przetwarzaniem
Danych Osobowych Użytkownika
Powyższe prawa nie mają wpływu na prawa ustawowe. Użytkownik może egzekwować wszystkie
powyższe prawa, posługując się poniższymi danymi kontaktowymi.
Dane kontaktowe
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności, Przetwarzania przez
nas Danych osobowych Użytkownika oraz obsługi i interakcji z Witryną, Aplikacją lub Urządzeniem
prosimy o kontakt:
AGCO Corporation
FAO General Counsel & Corporate Secretary
4205 River Green Pkwy
Duluth, GA 30096
USA
DataPrivacy@AGCOcorp.com
Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami, rozpoczniemy przetwarzanie sprawy lub skargi oraz
podejmiemy próbę jej rozwiązania w ciągu jednego miesiąca albo innego okresu wynikającego
z Obowiązujących przepisów.
Akceptacja niniejszej Polityki
Korzystając z jakiejkolwiek Witryny, Aplikacji lub Urządzenia, Użytkownik akceptuje postanowienia
niniejszej Polityki. Jeśli Użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki, powinien zaprzestać
korzystania z wszelkich Witryn, Aplikacji i Urządzeń.
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Poprawki do niniejszej Polityki
Firma AGCO może modyfikować, korygować i aktualizować niniejszą Politykę ochrony prywatności
w dowolnym czasie oraz bez konieczności dostarczania jakiegokolwiek konkretnego powiadomienia.
Zachęcamy Użytkowników do częstego sprawdzania niniejszej Polityki pod kątem jakichkolwiek
zmian oraz do zapoznawania się z publikowanymi przez nas informacjami dotyczącymi metod
ochrony Danych osobowych Użytkowników. Dalsze korzystanie z jakiejkolwiek Witryny, Aplikacji lub
Urządzenia będzie traktowane jako akceptacja wszelkich poprawek do niniejszej Polityki.
Ostatnia aktualizacja: 1.2.2019
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Słownik
W niniejszej Polityce terminy zapisane wielkimi literami mają następujące znaczenie:
 Obowiązujące przepisy oznaczają wszystkie przepisy, statuty i regulacje mające zastosowanie
do odnośnych podmiotów stowarzyszonych firmy AGCO.
 Urząd ochrony danych to niezależny urząd publiczny, którego ustawowym zadaniem jest
nadzorowanie zgodności z Przepisami o ochronie danych.
 Przepisy o ochronie danych to wszystkie Obowiązujące przepisy dotyczące Przetwarzania
Danych osobowych.
 Dane Maszyny to wszelkie dane wygenerowane przez maszyny i/lub zebrane od maszyn, a także
dane wygenerowane, zebrane i przechowywane przez maszyny oraz jakikolwiek sprzęt
i urządzenia współpracujące z maszyną poprzez interfejsy telemetryczne lub inne. Dane maszyny
mogą zawierać składniki Danych osobowych.
 Dane osobowe to jakiekolwiek informacje związane z możliwą lub niemożliwą do zidentyfikowania
osobą fizyczną. Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można zidentyfikować,
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego
lub co najmniej jednego innego czynnika powiązanego z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.
 Przetwarzanie oznacza każdą operację lub ciąg operacji dokonywanych na Danych osobowych,
także metodami automatycznej obróbki danych, takimi jak gromadzenie, zapis, porządkowanie,
przechowywanie,
dostosowywanie
lub
przekształcanie,
odzyskiwanie,
przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny
sposób, zestawianie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.
 Wrażliwe Dane osobowe to wszelkie Dane osobowe związane z rasą lub pochodzeniem
etnicznym, sympatiami politycznymi, wierzeniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do
związków handlowych, zdrowiem fizycznym i psychicznym, życiem seksualnym, jakimikolwiek
faktycznymi lub domniemanymi zarzutami kryminalnymi oraz grzywnami, jak również z krajowymi
numerami identyfikacyjnymi.
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