AGCO's Fortrolighedspolitik for det Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde
Denne fortrolighedserklæring ("Erklæringen") er stillet til rådighed af AGCO Corporation og dens
datterselskaber
og
associerede
selskaber
(se
Kontaktoplysninger
http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html) (samlet "AGCO", "vi" eller "os"). Begreber, der er
skrevet med store bogstaver og ikke er defineret i denne Erklærings tekst, er defineret under
Ordforklaring i slutningen af denne Erklæring.
Denne Erklærings anvendelsesområde
Denne Erklæring regulerer måden, hvorpå AGCO indsamler og senere Behandler Persondata om
personer, som bruger AGCO's produkter og tjenester ("dig"). Vi opfordrer dig til at gennemlæse
denne Erklæring omhyggeligt og til regelmæssigt at kontrollere denne side for at se eventuelle
ændringer, vi har foretaget i overensstemmelse med betingelserne i denne Erklæring.
Bemærk, at denne Erklæring ikke gælder for AGCO's Behandling af Persondata, der tilhører AGCO's
medarbejdere, udlånte medarbejdere, midlertidige ansatte eller andre ansatte i forbindelse med de
roller, de udfører for AGCO. En separat fortrolighedspolitik, der regulerer denne Behandling, kan
findes på AGCO's intranet (InsideAGCO).
AGCO har en separat Erklæring, der regulerer behandling af Maskindata. Den findes på:
Skulle
der
være
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/.
uoverensstemmelser mellem betingelserne i denne Fortrolighedserklæring og Maskindataerklæringen
vedrørende behandlingen af Persondata, vil vilkårene i denne Fortrolighedserklæring være gældende,
for så vidt angår modstridende vilkår og kun vedrørende Persondata.
AGCO kan indsamle Persondata fra dig
AGCO kan indsamle Persondata fra dig i følgende situationer:
•

•

•

•

•

AGCO kan indsamle eller erhverve Persondata, når du besøger et af AGCO's websteder
(hver især et "Websted") eller bruger nogle af funktionerne eller ressourcerne, der er
tilgængelige på eller via et Websted. Når du besøger et Websted, videregiver din enhed og
browser automatisk visse oplysninger (såsom enhedstype, operativsystem, browsertype,
browserindstillinger, IP-adresse, sprogindstillinger, datoer og tidspunkt for forbindelse til et
Websted samt andre tekniske kommunikationsoplysninger), hvoraf nogle eller alle kan udgøre
Persondata.
AGCO må indsamle eller erhverve følgende Persondata, når du downloader eller bruger en
mobil app fra AGCO (hver især en "App"). Apps fra AGCO må registrere visse oplysninger
(herunder brugsstatistik for appen, enhedstype, operativsystem, app-indstillinger, IP-adresse,
sprogindstillinger, datoer og tidspunkter for forbindelse til Appen, lokationsdata og andre
tekniske oplysninger), hvoraf nogle eller alle kan udgøre Persondata. En App kan have sin
egen Fortrolighedserklæring, som indeholder mere specifikke oplysninger, og du bør
gennemgå dem, før du bruger den pågældende App.
AGCO kan indsamle eller erhverve Persondata, når du registrerer dig for at bruge en tjeneste
leveret af AGCO via et Websted eller en App, eller hvis du logger ind på et Websted eller ind i
en App. Det indbefatter følgende: registreringsoplysninger, loginnavn, e-mailadresse,
adgangskode, sikkerhedsspørgsmål og eventuelle betalingsoplysninger.
AGCO må indsamle eller erhverve Persondata, når du bruger AGCO's telemetrienheder eller
dataregistreringsenheder (hver især en "Enhed"), hvor følgende er indbefattet: (i) Hvis du
køber et køretøj, som er udstyret med en Enhed, kan AGCO indsamle Maskindata om
køretøjet, og (ii) hvis du har aktiveret lokationsbaserede funktioner, kan AGCO indsamle
lokationsdata. AGCO kan også indsamle Maskindata, når der udføres inspektioner, garanti
arbejde eller andre former for services.
AGCO kan indsamle eller erhverve Persondata, når du videregiver Persondata til en af
AGCO's autoriserede distributører eller forhandlere ("Forhandler") (enten personligt, med
post, telefonisk, online, via elektronisk kommunikation eller på andre måder).
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AGCO kan indsamle eller erhverve Persondata, når du kontakter AGCO (enten personligt,
med post, telefonisk, online, via elektronisk kommunikation eller på andre måder).

AGCO kan modtage Persondata om dig fra andre
AGCO kan modtage Persondata om dig fra tredjeparter. For eksempel:
• AGCO kan modtage Persondata om dig fra Forhandlere, som angivet herover.
• Hvis du interagerer med tredjeparts indhold eller reklame på et Websted eller i en App, kan
AGCO modtage Persondata om dig fra den pågældende tredjepart i overensstemmelse med
denne tredjeparts gældende fortrolighedserklæring.
• Hvis du vælger at foretage en betaling direkte til AGCO, eller via et Websted, en App eller en
Forhandler, kan AGCO modtage Persondata om dig fra tredjeparter som f.eks. udbydere af
betalingstjenester til formål for denne betaling. Det inkluderer følgende: købsoplysninger,
betalingsdata, kreditkortdata.
• I den udstrækning der i overensstemmelse med Gældende love er foretaget et tjek af
kreditoplysninger af AGCO eller på deres vegne i forbindelse med en kreditansøgning, kan
AGCO og/eller den pågældende Forhandler modtage Persondata om dig fra
kreditoplysningsfirmaer og andre tredjeparter i forbindelse med dette kredittjek. Det
indbefatter følgende: bekræftelse af, om kreditoplysningsfirmaet kunne verificere dine
oplysninger, og resultaterne of kredittjekket, herunder din kreditvurdering.
• AGCO kan ved overholdelse af sine forpligtelser i henhold til Gældende love modtage
Persondata om dig fra retshåndhævende myndigheder og offentlige myndigheder.
• AGCO kan modtage Persondata om dig fra offentlige kilder (såsom telefonregistre,
ejendomsregistre, panteregistre osv.).
Persondata, du videregiver om andre
I visse tilfælde kan du videregive Persondata om andre til AGCO. F.eks. kan det forekomme, at du
nævner en anden af AGCO's kunder, når du kommenterer et AGCO-produkt. Når du videregiver
sådanne Persondata, skal du sikre dig, at dette ikke overtræder disse tredjeparters rettigheder. Hvis
du er usikker på, om tredjeparten er enig i, at du videregiver disse Persondata, bør du afholde dig fra
at videregive sådanne Persondata til AGCO.
Kategorier af Persondata, som Behandles af AGCO eller på vegne af AGCO
Persondatakategorierne, der kan Behandles af AGCO eller på vegne af AGCO i henhold til denne
Erklæring (i den udstrækning det er tilladt af databeskyttelseslove), indbefatter:
• Personlige oplysninger: navn, køn, foto, fødselsdato, stilling; erhverv eller arbejdsgiver,
sektor.
• Kontaktoplysninger: e-mailadresse, postadresse, telefonnummer; faxnummer; kunde-ID.
• Data relateret til Websteder eller Apps: tekniske data (som angivet herover, herunder
enhedstype, operativsystem, browsertype, browserindstillinger, IP-adresse, sprogindstillinger,
datoer og tidspunkter for forbindelse til et Websted, statistik for brug af Appen, Appindstillinger, datoer og tidspunkter for forbindelse til Appen, lokationsdata og andre tekniske
kommunikationsoplysninger, der er nødvendige for brug af det pågældende Websted eller
den pågældende App); brugernavn, adgangskode, sikkerhedsoplysninger til login, brugsdata,
aggregerede statistiske oplysninger.
• Maskindata: data for landbrugsdrift, data om jord, agronomiske data, statistikker for brug af
køretøjer, ydelsesdata for køretøjer, køremønstre, data for motortemperatur, ydelsesdata for
motorer, brændstoføkonomidata, emissionsdata, køretøjers servicestatus, køretøjers
1
placering.

1

Maskindata kan også betegnes som Persondata, hvis vi associerer dem med en identificeret eller identificerbar person, og
hvis det er tilfældet, skal AGCO efterleve begge erklæringer. Skulle der være uoverensstemmelser mellem
betingelserne i denne Fortrolighedserklæring og Maskindataerklæringen vedrørende behandlingen af Persondata, vil
vilkårene i denne Fortrolighedserklæring være gældende, for så vidt angår modstridende vilkår og kun vedrørende
Persondata.

01-02-2019
AGCO's Fortrolighedspolitik (EØS)

2

•

•
•

Kommercielle oplysninger: økonomiske oplysninger og betalingsoplysninger (herunder
bankoplysninger eller kreditkortoplysninger, der er opgivet i forbindelse med et køb),
købshistorik (herunder produkter, datoer, lokationer og Forhandlere vedrørende køb),
købsinteresser, serviceanmodninger og
Markedsføringsdata: reklameinteresser, data om cookies, clickstream-data, browserhistorik,
svar på direkte markedsføring, og fravalg af direkte markedsføring.
AGCO kan indsamle eller indhente persondata, som du direkte vælger at offentliggøre,
herunder via sociale medier (f.eks. kan vi indsamle oplysninger fra dine profiler på sociale
medier, hvis du laver et offentligt opslag om os)

Retsgrundlag for Behandling af Persondata: Ved Behandling af dine Persondata i forbindelse
med de formål, der er angivet i denne Erklæring, kan AGCO, afhængigt af omstændighederne,
anvende alle følgende retsgrundlag:
• Vi har indhentet dit forudgående, udtrykkelige samtykke af Behandlingen
• Vi har en legitim interesse i at Behandle dataene (herunder vores legitime interesse i at drive
vores virksomhed, levere varer og tjenester til dig, informere dig om andre produkter eller
tjenester, der kan have din interesse, og opretholde og forbedre vores produkter eller
tjenester), og det er ikke forbundet med nogen unødvendige risici for dine rettigheder, friheder
eller interesser.
• Det er nødvendigt at Behandle data, når vi indgår en kontrakt med dig, eller det er til din
fordel.
• Behandlingen er påkrævet af Gældende love.
• Behandlingen er nødvendig for at beskytte et hvilket som helst individs vitale interesser, eller
• Ethvert andet retsgrundlag i henhold til Gældende love.
• Hvis du interagerer med tredjepartsindhold eller reklameindhold på et Websted eller i en App
(herunder tredjepartsplugins og cookies), modtager AGCO persondata om dig fra den
pågældende tredjepartsudbyders indhold eller reklameindhold.
Behandling af dine Følsomme persondata: AGCO søger ikke at indsamle eller på anden vis
Behandle dine Følsomme persondata, medmindre:
• Databehandling er påkrævet under Gældende love.
• Behandling er nødvendig for at påvise, gøre brug af eller forsvare juridiske krav.
• AGCO har indhentet dit forudgående udtrykkelige samtykke for Behandling af dine Følsomme
persondata eller:
• Ethvert andet lovligt grundlag for Behandling af Følsomme persondata.
Formål, der kan ligge til grund for, at AGCO kan Behandle dine Persondata
AGCO kan Behandle dine Persondata i særdeleshed af følgende grunde, i den udstrækning det er
tilladt i henhold til Databeskyttelseslove:
• For at vise indholdet på et Websted, i en App eller Enhed og alle brugertilpasninger, du måtte
vælge.
• For at overvåge, tilpasse, opdatere, sikre og forbedre vores produkter og tjenester, som vi
leverer til dig.
• For at kontrollere din identitet og håndhæve sikker håndtering af dine Persondata.
• For at svare på dine serviceanmodninger og dit supportbehov.
• For at forstå hvordan individer kollektivt bruger funktionerne på et Websted, i en App
eller Enhed (eller tilknyttet køretøj).
• For at administrere indhold, reklamekampagner, spørgeskemaundersøgelser eller andre
funktioner på et Websted, i en App eller Enhed.
• For at sende dig oplysninger, der er relevante for dine tidligere køb og interesser, under
samtidig overholdelse af Gældende love vedrørende direkte markedsføring.
• For at sende dig meddelelser om administrationen af dine konti og funktionerne på et
Websted, i en App eller Enhed.
• For at underrette dig om ændringer på et Websted, i en App eller Enhed.
• For at foretage dataanalyser og anden Behandling (herunder trendanalyser og økonomiske
analyser).
• For at overholde dine juridiske rettigheder og dine rettigheder i henhold til denne Erklæring.
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For at beskytte mod svindel, identitetstyveri og andre lovstridige aktiviteter.
For at fastslå eller gøre brug af AGCO's juridiske rettigheder eller forsvare juridiske krav.
For at påvise, gøre brug af eller forsvare juridiske krav og
For at overholde Gældende love og vores andre gældende politikker.

Internationale overførsler af Persondata
Vi kan gøre brug af faciliteter til Behandling, der styres eller drives af medlemmer af vores koncern
eller vores tredjepartsleverandører, som er placeret i andre jurisdiktioner end den jurisdiktion, som
dine Persondata oprindeligt blev indsamlet i. I særdeleshed kan indhold og funktioner på et Websted,
i en App eller Enhed leveres via servere, der er placeret uden for din jurisdiktion (herunder, men ikke
begrænset til, servere placeret i USA). Dine Persondata kan blive overført til og Behandlet ved brug af
disse servere eller andre faciliteter til Behandling som en del af administrationen af et Websted, en
App eller Enhed eller i forbindelse med nogle af de formål for Behandling, der er angivet i denne
Erklæring, og altid i overensstemmelse med bestemmelser i Gældende love (f.eks. ved
gennemførelse af EU's standardkontraktbestemmelser, hvor det er relevant). Disse overførsler er
nødvendige, for at vi kan levere vores produkter og tjenester til dig på en effektiv måde. Ved at afgive
Persondata til AGCO i overensstemmelse med denne Fortrolighedserklæring, godkender du, at dine
Persondata kan overføres til placeringer uden for din jurisdiktion. Hvis du ikke ønsker, at dine
Persondata skal overføres til andre jurisdiktioner, bør du ikke videregive dine Persondata til AGCO
eller benytte nogen Websteder, Apps eller Enheder.
Når vi overfører dine Persondata til andre lande, gør vi det på basis af standardkontraktbestemmelser
og, i tilfælde af overførsler til USA, vores Privacy Shield-certificering (se herunder). Du kan anmode
om at få et eksemplar af vores standardkontraktbestemmelser og oplysninger om vores Privacy
Shield-certificering ved at bruge kontaktoplysningerne herunder.
Beskyttelse af dine Persondata
AGCO er forpligtet til at Behandle dine Persondata sikkert. Vi bruger passende fremgangsmåder for
databehandling og passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
mod uautoriseret adgang til, ændring, videregivelse eller destruering af Persondata. Internettet er ikke
i sig selv et sikkert miljø, og vi kan ikke give fuldstændig sikkerhed for, at dine Persondata, der
overføres via internettet, vil være sikre på ethvert tidspunkt. Overførsel af Persondata via internettet
sker på din egen risiko, og du bør kun bruge sikre systemer til at få adgang til Websteder, Apps eller
Enheder.
Du er ansvarlig for at opbevare dine brugeroplysninger til hvert Websted, hver App og Enhed sikkert
og fortroligt. Du bør ændre dine brugeroplysninger jævnligt, og du skal omgående underrette AGCO,
hvis du bliver opmærksom på nogen form for misbrug af dine brugeroplysninger, og straks ændre
dine brugeroplysninger.
Videregivelse af dine Persondata
Vi vil ikke sælge, handle med eller udleje dine Persondata til andre uden dit samtykke. Vi deler eller
videregiver dog dine Persondata til tredjeparter i disse situationer:
• Vi videregiver eventuelt dine Persondata til AGCO's medarbejdere eller agenter i den
udstrækning, der er nødvendig for at levere tjenester.
• Vi deler eventuelt dine Persondata med modtagere i AGCO, med henblik på at drive vores
virksomhed, drive vores Websteder, Apps eller Enheder, levere de produkter eller tjenester til
dig, som du har valgt, eller ellers til de formål, der er anført i denne Erklæring.
• Vi deler eventuelt dine Persondata med modtagere uden for AGCO, herunder Forhandlere,
med henblik på at drive vores virksomhed, drive vores Websteder, Apps eller Enheder, levere
de produkter eller tjenester til dig, som du har valgt, eller ellers til de formål, der er anført i
denne Erklæring.
• Vi kan gøre brug af tredjeparts tjenesteudbydere til at hjælpe os med at drive vores
virksomhed, drive Websteder, Apps eller Enheder, levere de produkter til dig, som du har
valgt, eller til at administrere aktiviteter på vore vegne, f.eks. udsendelse af nyhedsbreve eller
spørgeundersøgelser. Vi deler eventuelt dine Persondata med sådanne tredjeparter til de
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formål, der er anført i denne Erklæring.
Vi deler eventuelt samlede demografiske oplysninger med vores forretningspartnere,
betroede associerede selskaber og annoncører til de formål, der er anført i denne Erklæring.
Selv om vi gør enhver rimelig indsats, for at sådanne oplysninger gøres anonyme, er det
muligt, at dine Persondata kan blive videregivet.
Hvis vi har indhentet dit samtykke, kan vi eventuelt dele dine Persondata med vores
tredjeparts markedsføringspartnere til formål for direkte markedsføring. Du kan når som helst
trække dit samtykke tilbage eller når som helst gøre indsigelse mod Behandlingen af dine
Persondata til direkte markedsføringsformål.
Hvis du foretager en betaling via et Websted eller en App eller direkte til AGCO eller en
Forhandler, kan det være nødvendigt at videregive dine Persondata til tredjeparter (f.eks.
betalingstjenesteudbydere) for at fremme disse betalinger.
Hvis vi sælger, fusionerer eller overfører hele eller en del af vores forretning eller aktiver
(herunder i tilfælde af reorganisation, opløsning, likvidation eller anden omstrukturering), kan
vi videregive dine Persondata til den fremtidige sælger eller køber eller deres repræsentanter,
forudsat at vi først har truffet rimelige forholdsregler for at sikre dine Persondatas sikkerhed
og fortrolighed.
Vi kan også videregive dine Persondata: (i) i den udstrækning det er nødvendigt for at
fremføre, udøve eller forsvare juridiske krav, (ii) hvis det er påkrævet af Gældende love eller
forskrifter, (iii) som svar på anmodninger fra offentlige organer og retshåndhævende
myndigheder, (iv) når videregivelse er nødvendig eller passende for at forhindre
legemsbeskadigelse eller materielt økonomisk tab, eller (v) til formål for at efterforske ulovlig
aktivitet.

Tredjeparts tjenester
Du kan se reklamer eller andet indhold på et Websted, i en App eller Enhed med links til websteder
eller tjenester tilhørende AGCO's partnere, leverandører, reklamebureauer, sponsorer, licensgivere
eller andre tredjeparter. Vi kontrollerer ikke indhold eller links, der er på disse tredjeparts websteder
eller -tjenester, og vi er ikke ansvarlige for de fremgangsmåder, der anvendes af tredjeparts
websteder eller -tjenester med links til eller fra et Websted, en App eller Enhed. Disse websteder og
tjenester kan være underlagt deres egne fortrolighedspolitikker og brugsbetingelser.
Direkte markedsføring
Som anført i denne Erklæring kan vi fra tid til anden kontakte dig via e-mail, sms eller andre
elektroniske midler for at informere dig om produkter og tjenester, der kan have din interesse. Hvis
du vil afmelde disse meddelelser, inkluderer vi grundig vejledning om afmelding i enhver sådan
meddelelse. Du kan også bruge afmeldingsfunktionerne, vi har lagt ud på vores Websteder og i
vores Apps.
Bemærk, at hvis du afmelder meddelelser relateret til markedsføring eller annoncering, kan vi
alligevel fortsætte med at kontakte dig for at udføre dine instruktioner og gøre det muligt for dig at
foretage de køb, du ønsker at foretage, administrere din konto, eller i det omfang det er påkrævet
eller tilladt i henhold til Gældende love.
Cookies
En cookie er en lille fil, der placeres på din enhed, når du besøger et websted. Den registrerer
oplysninger om din enhed, browser og i visse tilfælde dine præferencer og browservaner. Vi
Behandler dine Persondata ved brug af cookieteknologi og i overensstemmelse med vores
cookiepolitik.
Opbevaring af data
Vi opbevarer kun dine Persondata, så længe vi har brug for disse Persondata i forbindelse med de
formål, der er anført i denne Fortrolighedspolitik. Vi kan også blive pålagt at opbevare dine
Persondata i længere tid, hvis det f.eks. pålægges os af Gældende love.
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AGCO giver registrerede individer mulighed for at formulere instrukser om deres Persondata i hele
deres levetid; disse instrukser skal følges efter deres død vedrørende deres personlige data. Skulle
den registrerede afgå ved døden uden at efterlade sig tydelige instrukser om, hvordan hans eller
hendes Persondata skal forvaltes, kan vi også samarbejde med de nærmeste familiemedlemmer og
repræsentanter med henblik på at fjerne Persondata om en afdød person, hvor det er passende.
Under visse omstændigheder kan vi give arvinger til afdøde registrerede individer rimelige oplysninger
om de data, AGCO opbevarer om den afdøde. Vi udleverer ikke adgangskode eller andre
loginoplysninger. Enhver beslutning om at besvare en anmodning vedrørende en afdød registreret
person vil nødvendigvis blive afvejet mod forpligtelsen til at holde oplysninger sikre og private.
Børns Persondata
Vi indsamler eller viderebehandler ikke bevidst Persondata om børn under 16 år. Vi opfordrer
forældre og forældremyndighedsindehavere til at hjælpe os ved at overvåge børns aktiviteter på vores
Websteder, i vores Apps og Enheder, og ved ikke at tillade, at de afgiver nogen form for Persondata
via Websteder, Apps og Enheder.
Brugsbetingelser
Brug af vores Websteder, Apps og Enheder samt vores produkter og tjenester er underlagt de
gældende brugsbetingelser.
Privacy Shield-politik
AGCO er certificeret til US-EU Privacy Shield hvad angår overførsel af Persondata til USA. Du finder
AGCO's Privacy Shield-politik ved at klikke her.
Dine rettigheder
Det er dit ansvar at sikre, at dine Persondata, der opbevares af AGCO, er fuldstændige, nøjagtige og
opdaterede. Under hensyntagen til Gældende love kan du have følgende rettigheder:
• Ret til at anmode om adgang til eller kopi af dine Persondata, som vi Behandler.
• Ret til at bede om at få korrigeret eventuelle unøjagtigheder i dine Persondata.
• Ret til, ud fra berettigede årsager, at protestere mod Behandlingen af dine Persondata.
• Ret til, ud fra berettigede årsager, at bede om:
o At få slettet dine Persondata, som vi Behandler, og
o At få begrænset Behandlingen af dine Persondata, som vi Behandler.
• Ret til at få dine Persondata overført til en anden kontrolenhed, i det omfang, det er muligt,
• Ret til at trække samtykket tilbage, i de tilfælde, hvor vi Behandler dine Persondata på
baggrund af dit samtykke, og
• Ret til at indgive klager vedrørende Behandlingen af dine Persondata til en
datatilsynsmyndighed.
Dette indvirker ikke på dine lovbestemte rettigheder. Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at
bruge de kontaktoplysninger, der er anført herunder.
Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål om vores fortrolighedspolitik, vores Behandling af dine Persondata eller din
brug af et Websted, en App eller Enhed, er du velkommen til at kontakte os på:
AGCO Corporation
FAO General Counsel & Corporate Secretary
4205 River Green Parkway
Duluth, GA 30096
USA
DataPrivacy@AGCOcorp.com
Hvis du kontakter os, vil vi tilstræbe at undersøge og forsøge at besvare alle spørgsmål eller klager
inden for en måned eller en anden sådan periode, der påkræves i henhold til Gældende love.
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Godkendelse af denne Politik
Ved at bruge et hvilket som helst Websted, App eller Enhed anses du for at have godkendt denne
Politik. Hvis du ikke godkender betingelserne i denne politik, må du ikke bruge nogen Websteder,
Apps eller Enheder.
Ændringer i denne Politik
AGCO kan når som helst ændre, revidere eller opdatere denne Fortrolighedspolitik uden at give dig
noget specifikt varsel. Du opfordres til regelmæssigt at tjekke denne Politik for ændringer og at holde
dig informeret om, hvordan vi hjælper med at beskytte dine Persondata. Din fortsatte brug af et
Websted, en App eller Enhed anses som godkendelse af hvilke som helst ændringer i denne Politik.
Senest opdateret: 1.2.2019
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Ordforklaring
I denne Politik har begreber, der er skrevet med stort, følgende betydning:
• Behandle eller Behandling er en handling eller en række handlinger, som udføres med
Persondata, enten automatisk eller ikke, og som inkluderer, men ikke er begrænset til: indsamling,
registrering, organisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug,
videregivelse via overførsel, formidling eller på anden måde stilles til rådighed, justering eller
kombination, blokering, sletning eller destruering.
• Databeskyttelseslove er alle Gældende love, der har med Behandling af Persondata at gøre.
• Datatilsynsmyndighed er en uafhængig offentlig myndighed, som retligt har til opgave at føre
tilsyn med overholdelse af Databeskyttelseslove.
• Følsomme persondata er alle Persondata, der har at gøre med race, etnisk tilhørsforhold,
politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab,
oplysninger om fysisk og mentalt helbred eller sexliv, faktiske eller påståede lovovertrædelser eller
straffe eller nationale identitetsnumre.
• Gældende love er alle love, vedtægter eller forordninger, der er gældende for AGCO's respektive
associerede selskaber.
• Maskindata er alle data, der er genereret af og/eller indsamlet fra din maskine, genereret,
indsamlet af eller gemt i maskinen eller anden hardware eller enhed, der kommunikerer med
maskinen enten via telemetri eller andet. Maskindata kan inkludere elementer af Persondata.
• Persondata er alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar person. En
identificerbar person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte især ud fra et
identifikationsnummer eller en eller flere faktorer, der er specifikke for hans eller hendes fysiske,
fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
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