Deere-konsernin sitovat
yritystä koskevat säännöt
Voimaantulopäivä: perjantai 25. toukokuuta 2018

Deere & Company, ja sen hallinnan alaisuudessa olevat sidosyritykset ja tytäryhtiöt
(yhteisesti John Deere), pyrkivät noudattamaan sovellettavia lakeja, mukaan lukien
tietosuojalakeja, maissa joissa John Deere toimii. Tietyt John Deere -konsernin yritykset
ovat hyväksyneet nämä sitovat yritystä koskevat säännöt, varmistaakseen riittävän
suojaustason henkilötiedoille ja arkaluonteisille henkilötiedoille, joiden alkuperä on ETA ja
jotka ovat EU:n tietosuojadirektiivin tai täytäntöönpanovaltion lainsäädännön alaisia,
kuten alla on määritelty, mahdollistaakseen henkilötietojen siirron Euroopan
talousalueelta (ETA) kolmansiin maihin noudattaen kansainvälisiä tietojensiirtoja
hallinnoivia tietosuojasääntöjä.

1. Määritelmät
Näiden sitovien yritystä koskevien sääntöjen yhteydessä sovelletaan seuraava
määritelmiä:
BCRs tarkoittaa näitä sitovia yrityksiä koskevia sääntöjä.
Bound Group -jäsenyritysryhmä tarkoittaa Deere & Companya ja kaikkia sidosyrityksiä
ja muita suoraan tai välillisesti Deere & Companyn hallinnassa olevia yksiköitä, jotka ovat
sitoutuneet näiden sääntöjen (BCRs) ylläpitämiseen allekirjoittamalla ryhmänsisäisen
sopimuksen;
Rekisterinpitäjä tarkoittaa mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka yksin tai
yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot;
Tietojen viejä tarkoittaa Bound Group -jäsenyrityksiä Euroopan talousalueella (ETA),
joka siirtää henkilötietoja toiseen Bound Group Memberiin ETA:n ulkopuolella;
Tietojen tuoja tarkoittaa Bound Group -jäsentä, joka vastaanottaa henkilötietoja tietojen
viejältä edelleen käsiteltäväksi näiden sitovien yrityksiä koskevien sääntöjen (BCRs)
mukaisesti;
ETA tarkoittaa Euroopan talousaluetta, koostuen tällä hetkellä 28:sta EU:n
jäsenvaltiosta kuten myös Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta;
Työntekijät tarkoittaa työntekijöitä, harjoittelijoita ja muita henkilöstön jäseniä, mukaan
lukien Bound Group -jäsenten määräaikaiset työntekijät tai palveluksessa olevat,
riippumatta siitä ovatko he täys- vai osa-aikaisia ja riippumatta työn tai palveluksen
tyypistä;
EU:n tietosuojadirektiivi tarkoittaa Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston
vuoden 1995 lokakuun 24:nen päivän direktiiviä 95/46/EU, yksityishenkilöiden
suojaamisesta koskien henkilötietojen käsittelyä ja tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta;
Henkilötiedot tarkoittaa mitä tahansa tietoja liittyen tunnistettuun tai tunnistettavaan
luonnolliseen henkilöön (rekisteröity); tunnistettava henkilö on sellainen, joka voidaan
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tunnistaa - suoraan tai välillisesti, erityisesti tunnistenumeron avulla tai yhden tai
useamman hänen fyysiseen, fysiologiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai
sosiaaliseen identiteettiin perustuvan erityisen tekijän perusteella;
Käsittelijä tarkoittaa mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka käsittelee
henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta;
Käsittely tai käsitteleminen tarkoittaa mitä tahansa toimintoa tai toimintojen sarjaa,
joka suoritetaan henkilötiedoille, joko automatisoituna tai ei, kuten kerääminen,
tallentaminen, järjestäminen, varastointi, mukauttaminen tai muuntaminen, haku,
konsultaatio, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittäminen tai muutoin saatavaksi
tekeminen, linjaaminen tai yhdistäminen, estäminen, poistaminen tai tuhoaminen;
Vastaanottaja tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai mitä
tahansa muuta elintä jolle henkilötietoja luovutetaan, oli kyseessä kolmas osapuoli tai
ei;
Arkaluonteiset henkilötiedot tarkoittaa henkilötietoja, jotka paljastavat rodun tai
etnisen alkuperän, poliittisen kannan, uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen,
ammattiliiton jäsenyyden, rikoksia koskevia tietoja, tai terveydentilasta tai
seksuaalielämästä;
Valvontaviranomaiset tarkoittaa viranomaisia, jotka ovat vastuussa ETA:n jäsenvaltion
EU:n tietosuojadirektiivin mukaisten sovellettavien kansallisten lakien valvonnasta ja
täytäntöönpanosta omalla alueellaan; ja
Kolmas osapuoli tarkoittaa mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä, viranomaista,
virastoa tai mitä tahansa muuta elintä lukuun ottamatta rekisteröityä, rekisterinpitäjää,
käsittelijää ja henkilöitä, jotka rekisterinpitäjän tai käsittelijän suorassa alaisuudessa ovat
valtuutettuja käsittelemään henkilötietoja, kuten työntekijät.

2. Näiden sitovien yrityksiä koskevien sääntöjen (BCRs) laajuus
Nämä sitovat yrityksiä koskevat säännöt (BCRs) on tarkoitettu varmistamaan niiden
henkilötietojen riittäväntasoinen suojelu (mukaan lukien arkaluonteiset henkilötiedot),
jotka siirretään ETA:n ulkopuolisiin kolmansiin maihin. Niitä sovelletaan
henkilötietoihin (mukaan lukien arkaluonteiset henkilötiedot) jotka ovat peräisin
Euroopan taloualueelta (ETA) tai jotka ovat muutoin tulleet tai ovat EU:n
tietosuojadirektiivin alaisuuteen/alaisuudessa tai täytäntöönpanevan jäsenmaan
lainsäädännön alaisuudessa, ja jotka siirretään tiedon viejältä ETA:n ulkopuoliselle
tiedon tuojalle, liittyen työntekijöihin, huollettaviin ja työnhakijoihin; asiakkaisiin,
kokelaisiin, lainaajiin, vuokraajiin ja takaajiin; jälleenmyyjiin, toimittajiin,
liiketoimintakumppaneihin, ja näiden kunkin työntekijöihin; osakkaisiin; vierailijoihin;
ja muihin rekisteröityihin. Selvyyden vuoksi, nämä sitovat yrityksiä koskevat
sopimukset (BCRs) suojaavat myös näiden sopimusten kattavien henkilötietojen
siirrot tiedon tuojille, jotka toimivat käsittelijöinä tietojen viejälle.
Näitä BCR-käytäntöjä ei sovelleta henkilötietoihin tai arkaluonteisiin henkilötietoihin,
jotka eivät ole lähtöisin ETAsta eivätkä ole muuten EU:n tietosuojadirektiivin alaisia
tai toteuttavaa jäsenvaltion lainsäädäntöä. Jos USA:ssa sijaitseva
Bound Group -jäsen esimerkiksi siirtää USA:sta lähtöisin olevia henkilötietoja
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Australiassa sijaitsevalle Bound Group -jäsenelle, tällainen siirto ja siihen liittyvä
käsittely eivät ole näiden BCR-käytäntöjen alaisia. Toisena esimerkkinä tapaus, joka
ei ole näiden BCR-käytäntöjen alainen: ETA:n ulkopuolinen Bound Group -jäsen
käsittelee USA:ssa asuvan lainansaajan henkilötietoja tai arkaluont oisia tietoja
sellaiseen liiketapahtumaan liittyen, jossa asukas hakee lainaa ETA:n ulkopuoliselta
Bound Group -jäseneltä.

3. Näiden BCR-käytäntöjen sitova luonne
Nämä BCR-käytännöt ovat laillisesti sitovia jokaiselle Bound Group -jäsenelle konsernin
sisäisen sopimuksen nojalla. Kaikki Bound Group -ryhmän jäsenet toteuttavat ja
noudattavat näitä BCR-käytäntöjä. Jokaisen Bound Group -ryhmän jäsenen ylin johto on
vastuussa siitä, että vastaava Bound Group -jäsen toteuttaa ja noudattaa näitä BCRkäytäntöjä.
Jokainen Bound Group -jäsen pyrkii varmistamaan, että sen työntekijät noudattavat
näissä BCR-käytännöissä määritettyjä vaatimuksia. Bound Group -jäsen tiedottaa
työntekijöilleen, että näiden BCR-käytäntöjen noudattamatta jättämisestä saattaa seurata
kurinpidollisia toimenpiteitä tai työoikeudellisia toimia (esimerkiksi muodollinen varoitus tai
irtisanominen) työntekijöitä vastaan sovellettavan työlainsäädännön, yrityksen sääntöjen
ja työsopimusten mukaisesti.

4. Tietosuojan hallintorakenne
Bound Group -jäsen toteuttaa tietosuojeluprosesseja ja menettelytapoja, mukaan
lukien globaalin tietosuojaverkon toteutus, joka on suunniteltu tukemaan näiden BCRkäytäntöjen ja sovellettavien tietosuojalakien noudattamista.
Edellä mainitun lisäksi John Deeren varapääjohtaja ja vaatimustenmukaisuudesta
vastaava päätoimihenkilö (Chief Compliance Officer), joka johtaa John Deeren Globaalien
liiketoimintasääntöjen keskusta (Center for Global Business Conduct, CGBC), on
vastuussa tietosuojan hallintorakenteesta. Varapääjohtaja j a vaatimustenmukaisuudesta
vastaava päätoimihenkilö on vastuussa sovellettavien tietosuojelulakien noudattamisesta
maissa, joissa Bound Group -jäsenet toimivat, Bound Group -jäsenten henkilötietojen
käsittelykäytännöistä ja sitoumuksesta näihin BCR-käytäntöihin sekä ja käsittelee kaikki
valvontaviranomaisten suorittamat tarkistukset. Varapääjohtaja ja
vaatimustenmukaisuudesta vastaava päätoimihenkilö raportoi säännöllisesti, vähintään
kerran vuodessa, Deere & Companyn hallituksen hallintotapaneuvostolle, ja voi
tarvittaessa kommunikoida itsenäisesti ja suoraan neuvoston tai hallituksen kanssa.
Edellä esitetyn lisäksi varapääjohtajaa ja vaatimustenmukaisuudesta vastaava
päätoimihenkilöä hänen työssään tukee johtaja, maailmanlaajuinen liiketapasääntöjen
strategia ja tietosuoja ("tietosuojavastaava"), joka raportoi suoraan varapääjohtajalle ja
vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle päätoimihenkilölle.
Tietosuojavastaava vastaa John Deeren tietosuojalakien, -säädösten, henkilötietojen
käsittelyyn ja BCR-käytäntöihin liittyvien sääntöjen strategiasta ja toteutuksesta, johtaa
paikallisten valitusten käsittelyä rekisteröidyiltä sekä raportoi vakavista
tietosuojaongelmista varapääjohtajalle ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle
päätoimihenkilölle.
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Edellä esitetyn lisäksi tietosuojaviranomaista tukee kokopäiväisten ja osa-aikaisten
yksilöiden globaali verkosto. Globaali tietosuojaverkosto koostuu yksilöistä, joiden vastuulla
on valvoa sovellettavien tietosuojalakien, Bound Group -ryhmän jäsenten käytäntöjen, John
Deeren näiden BCR-käytäntöjen mukaisten sitoumusten, noudattamista henkilötietojen
käsittelyyn liittyen. Globaali tietosuojaverkosto koostuu myös yksilöistä Bound Group ryhmässä, joiden vastuulla on valvoa liiketoiminnan toimintoja, jotka käsittelevät
henkilötietoja.

5. Koulutus
Bound Group - ryhmän jäsen pitää työntekijät ajan tasalla tietämystä lisäävistä
ohjelmista ja koulutusohjelmista näiden BCR-tietojen laajuudessa varmistaakseen, että
työntekijät tietävät velvoitteet ja vastuut ja tekevät työntekijöille mahdolliseksi noudattaa
näitä BCR-käytäntöjä. Koulutus sisältää tällaisille työntekijöille näiden BCR-käytäntöjen
rikkomisen seuraukset. Bound Group -ryhmän jäsen tarjoaa BCR-käytäntöjen alaisena
olevia henkilötietoja pysyvästi tai säännöllisesti käsitteleville työntekijöille (mukaan lukien
työntekijät, jotka ovat vastuussa henkilötietojen käsittelystä liiketoiminnassa, työntekijät,
jotka ovat mukana henkilötietojen keräyksessä tai työntekijät, jotka ovat mukana
henkilötietojen käsittelyssä käytettävien työkalujen kehittämisessä) lisäksi ylimääräisen
BCR-käytäntöihin ja tietosuojalakeihin keskitetyn koulutuksen. Lisätietoja
koulutuksesta on koulutusohjelmassa.

6. Tarkastukset ja valvonta
Näiden BCR-käytäntöjen noudattaminen on tarkastuksen alaista ja Bound
Group -jäsen hyväksyy säännölliset tarkastukset käytäntöjen toteuttamisesta ja
noudattamisesta seuraavasti. Tarkastukset kattavat kaikki näiden BCR-käytäntöjen osaalueet. Tarkastusten suorittamisen ensisijainen vastuu on John Deeren sisäisellä
tilintarkastusosastolla, mutta Bound Group -jäsen voi luottaa asianmukaisiin, ulkoisiin
kolmansiin osapuoliin tämän tehtävän suhteen. Tällaisten tarkastusten tulokset
kommunikoidaan varapääjohtajalle ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle
päätoimihenkilölle sekä tietosuojavastaavalle. Merkittävät löydökset raportoidaan Deere
& Companyn hallituksen tilintarkastuksen tarkistuskomitealle.
Varapääjohtaja ja vaatimustenmukaisuudesta vastaava päätoimihenkilö tai
tietosuojavastaava saattavat pyytää ylimääräisiä tarkistuksia säännöllisen
tarkistuaikataulun ulkopuolella. Lisäksi CGBC saattaa suorittaa tarkastuksia Bound
Group -jäsenten itsearviointien kautta. Tietosuojavastaava saa itsearvioinnin tulokset
ja tiedottaa varapääjohtajalle ja vaatimustenmukaisuudesta vastaa valle
päätoimihenkilölle ja John Deeren sisäiselle tilintarkastusosastolle merkittävistä
löydöksistä.
Jos tällaiset tarkistukset vahvistavat, että on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin,
korvaavat toimenpiteet toteutetaan tarkastusprosessin aikana. Lisätietoja
tilintarkastuksesta on esitetty tilintarkastusohjelmassa.
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7. Käsittelyn periaatteet
Bound Group -jäsenet sitoutuvat noudattamaan seuraavia menettelytapoja näiden
BCR-käytäntöjen alaisina siirrettyihin henkilötietoihin.
7.1 Käyttötarkoituksen rajoitus
Henkilötiedot käsitellään erityisiä ja laillisia tarkoituksia varten. Henkilötietoja ei saa
käsitellä enempää tavalla, joka ei ole yhteensopiva näiden tarkoitusten kanssa.
Käsittelyn tarkoitus saattaa vaihtua vain, jos tähän on lailliset perusteet, ja t ämä
tehdään suoraan sovellettavan EU-lain tai vastaavan alkuperäisen EU:n tietojen
viejän kansallisten lakien kautta, ellei asianmukaisia henkilötietoja ole tehty
nimettömiksi. Henkilötietojen viejien täytyy tiedottaa henkilötietojen käsittelijöitä
tarkoituksista, joiden vuoksi henkilötiedot siirretään ja henkilötietojen käsittelijät
käsittelevät henkilötiedot, jotka siirretään tähän tarkoitukseen tämän osion mukaisesti.

7.2 Tietojen laatu ja suhteellisuus
Henkilötietojen tulee:


olla todenmukaiset ja tarvittaessa ajankohtaiset



olla riittävät, asiamukaiset eikä liialliset suhteessa tarkoituksiin, joihin ne
siirretään ja jossa niitä käsitellään edelleen;



eivät saisi olla tarvittavaa pidemmän käsittelyn alaisina tarkoituksiin, joihin ne
hankitaan ja joissa niitä käsitellään edelleen. Henkilötiedot, jotka eivät enää
ole tarpeen sellaisia tarkoituksia varten, joihin ne kerättiin ja tallennettiin, pitää
poistaa tai tehdä nimettömiksi, ellei jatkokäsittelylle ole laillisia perusteita.
Säilytysjaksot täytyy määrittää säilytyskäytännöissä ja vastaavissa
käytännöissä.

7.3 Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet
Bound Group -jäsen varmistaa, että henkilötiedot käsitellään oikeudenmukaisesti ja
laillisesti sekä varmistaa, että vähintään joku seuraavista laillisista perusteista on
voimassa:


Rekisteröity on selkeästi antanut suostumuksensa.



Käsittely on tarpeen sen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuolena
rekisteröity on, tai jotta voitaisiin ryhtyä toimenpiteisiin rekisteröidyn niin
pyytäessä ennen sopimuksen solmimista.



Käsittely on tarpeen sellaisen laillisen velvollisuuden noudattamiseksi, jonka
alaisena rekisterinpitäjä on.



Käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi.



Käsittely on tarpeen julkisen edun saavuttamiseksi suorite ttavalle tehtävälle tai
rekisterinpitäjälle tai kolmannelle osapuolelle, jolle henkilötiedot paljastetaan,
kuuluvan virallisen valtuutuksen harjoittamiseksi.

Maailmanlaajuisen liiketapaohjeiston keskus (CGBC)



Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai sellaisten kolmannen osapuolen tai
osapuolten oikeutettujen etujen ajamiseksi, joille henkilötiedot paljastetaan,
lukuun ottamatta tilanteita, joissa rekisteröidyn perusoikeuksien ja vapauksien
edut ohittavat tällaiset edut.



Käsittely sallitaan suoraan sovellettavan EU-lain tai vastaavan tietojen viejän
kansallisen lain mukaisesti, joka alun perin siirsi henkilötietoja tietojen tuojalle
ETA:n ulkopuolella.

Bound Group -jäsenen täytyy varmistaa, että arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään
ainoastaan silloin kuin vähintään yksi seuraavista perusteista on voim assa:


Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten
henkilötietojen käsittelyyn.



Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän velvollisuuksien suorittamiseen ja
oikeuksien harjoittamiseen työsuhdelain alaisena niissä määrin, jossa
kansallinen laki valtuuttaa tämän ja tarjoaa riittävän suojan.



Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen henkilön elintärkeiden etujen
suojaamiseksi tilanteissa, joissa rekisteröity ei fyysisesti tai laillisesti pysty
antamaan suostumustaan.



Käsittely viittaa henkilötietoihin, jotka rekisteröity tekee selvästi julkisiksi.



Käsittely on tarpeen laillisten vaatimusten esittämiseksi, harjoittamiseksi tai
niitä vastaan puolustautumiseksi.



Käsittely sallitaan suoraan sovellettavan EU-lain tai vastaavan tietojen viejän
kansallisen lain mukaisesti, joka alun perin siirsi henkilötietoja tietojen tuojalle
ETA:n ulkopuolella.

7.4 Luottamuksellisuus ja tietoturva
Bound Group -jäsen pitää henkilötiedot luottamuksellisina ja suojaa henkilötietoja
tahattomia tai laittomia tuhoja tai tahattomia menetyksiä, muokkauksia, valtuuttamattomia
paljastuksia ja valtuuttamatonta käyttöä vastaan, erityisesti tilanteissa, joissa käsittely
sisältää tietojen siirron verkon yli, ja kaikkia laittomia käsittelyn muotoja vastaan ryhtymällä
asianmukaisiin organisatorisiin ja teknisiin toimenpiteisiin. Tässä tarkoituksessa Bound
Group -jäsen on kehittänyt ja toteuttanut erilaisia tietoturvakäytäntöjä ja käytäntöjä, jotka
sisältävät käyttöoikeuden hallintatoimenpiteitä, toimenpiteitä koskemattomuuden ta
kaamiseksi sekä henkilötietojen saatavilla olo ja siirto ja erottelu.
Bound Group -jäsen varmistaa myös, että heidän työntekijänsä pitävät henkilötiedot
luottamuksellisina ja turvassa, esimerkiksi salasssapitosertifikaattien tai -hankkeiden
avulla. Työntekijöiden ja käsittelijöiden pitäisi antaa käyttää ja käsitellä henkilötietoja vain
siinä määrin, kun tämä on tarpeen, jotta he voivat suorittaa työnsä, ja muutoin näiden
BCR-käytäntöjen ja sovellettavan lain mukaisesti.
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Näillä toimenpiteillä tarjotaan tietoturvan taso, joka on asianmukainen käsittelyn
tuomiin riskeihin ja suojattavien tietojen luonteeseen nähden. Kun arkaluonteisia
henkilötietoja käsitellään, noudatetaan tehokkaampia tietoturvatoimenpiteitä.

7.5 Henkilötietoja koskevat oikeudet - Käyttöoikeus, oikaisu, poisto, esto ja
automatisoitu päätöksenteko
Bound Group -jäsen ottaa käyttöön prosessit ja menettelytavat, jotka mahdollistavat
jokaisen rekisteröidyn, joiden henkilötiedot ovat näiden BCR -käytäntöjen alaiset,
harjoittaa oikeuksiaan, lukuun ottamatta tilanteita, joissa tällaiset oikeudet saattavat olla
rajoitettuja suoraan sovellettavan EU-lain tai asianmukaisen tietojen viejän kansallisten
lakien mukaisesti, joka alun perin siirsi henkilötiedot tietojen tuojalle ETA:n ulkopuolella:


hankkia ilman rajoitusta kohtuullisin aikavälein ja ilman liiallista viivettä tai
kustannuksia kopio kaikista henkilöön liittyvien henkilötietojen käsittelystä;



hankkia oikaisu, poistaa tai estää häneen liittyvät henkilötiedot, koska nämä
tiedot ovat keskeneräisiä tai virheellisiä;



vastustaa milloin tahansa henkilön erityiseen tilanteeseen liittyvien pakottavien
laillisten perusteiden mukaisesti häneen liittyvien henkilötietojen käsittelyä,
ellei laki tällaista käsittelyä vaadi;



vastustaa pyynnöstä ja maksutta henkilöön liittyvien henkilötietojen käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin;



olla olematta arvioinnin tai päätöksen alaisena, joka vaikuttaa merkittävästi
henkilöön, ja perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, ellei
sopimukseen liittyen tehdä päätöstä, jossa pyyntö sopimuksesta tehtiin
rekisteröidyn puolesta, tai ryhtyä soveltuviin toimenpiteisiin suojaamaan
rekisteröidyn laillisia etuja tai automatisoitu päätöksenteko on lain sallimaa.

Rekisteröidyt voivat harjoittaa näitä oikeuksia lähettämällä säh köpostia osoitteeseen
PrivacyManager@JohnDeere.com tai kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen:
ETA-yhteyshenkilö:
John Deere GmbH & Co KG
Tietosuojavastaava
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Saksa
ETA:n ulkopuolinen yhteyshenkilö:
Tietosuojajohtaja
Maailmanlaajuisen liiketapaohjeiston keskus (CGBC)
Deere & Company
One John Deere Place
Maailmanlaajuisen liiketapaohjeiston keskus (CGBC)

Moline, Illinois 61265-8089
Yhdysvallat
7.6 Tiedot
Mitä tulee näiden BCR-sääntöjen alaisina oleviin henkilötietoihin, Bound
Group -ryhmän jäsenet tiedottavat rekisteröidyille tietosuojakäytännön mukaisilla
keinoilla tai ilmoituksella seuraavaa:


rekisterinpitäjänä toimivan yrityksen nimi ja osoite;



henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja;



kaikki lisätiedot, kuten (seuraavat luokat) henkilötietojen vastaanottajat;
olivatpa vastaukset kysymyksiin pakollisia tai vapaaehtoisia, sekä mahdolliset
seuraamukset vastaamatta jättämisestä; henkilötietojen lähde (jos rekisteröity
ei kontrolloi niitä suoraan); ja rekisteröidyn oikeudet, mikäli lisätietoja
tarvitaan, ottamalla huomioon erityiset olosuhteet, joissa henkilötiedot
kerätään, oikeudenmukaisen käsittelyn takaamiseksi rekisteröidylle;

Jos tietoja ei ole hankittu suoraan rekisteröidyltä, Bound Group -jäsenen täytyy
tiedottaa rekisteröidylle kyseessä olevien henkilötietojen luokasta.
Velvollisuutta tiedottaa rekisteröidylle tämän pykälän 7.6 alaisena ei sovelleta, jos
rekisteröity on jo tietoinen tiedoista tai tällaiset tiedot osoittautuvat mahdottomiksi tai
aiheuttaisivat suhteetonta vaivaa tai tietueiden ylläpito tai paljastaminen on nimenomaisesti
määritetty laissa.

7.7 Tietojen siirto edelleen
Mitä tulee näiden BCR-sääntöjen alaisina oleviin henkilötietoihin, kaikki tietojen tuojat
sitoutuvat noudattamaan lisätoimenpiteitä, kun jakavat henkilötietoja rekisterinpitäjän
tai käsittelijän kanssa.

7.7.1 Henkilötietojen jakaminen rekisterinpitäjän kanssa
Tietojen tuojat siirtävät henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle vain, jos käsittelylle on
olemassa lailliliset perusteet osan 7.3 ja muiden käsittelyä koskevien periaatteiden
mukaisesti, jotka on listattu näiden BCR-sääntöjen osassa 7. Tapauksissa, joissa
tämä on tarpeen ja kohtuullisesti mahdollista, tietojen viejä hankkii sopimuksellisen
vakuutuksen rekisterinpitäjältä.

7.7.2 Henkilötietojen käsittelyn luottaminen käsittelijälle
Kaikki tietojen tuojat, jotka siirtävät BCR-käytäntöjen kattamia henkilötietoja henkilötietojen
käsittelijälle, valitsevat sellaisen henkilötietojen käsittelijän, joka tarjoaa riittävät
varmistukset teknisistä tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja organisatorisista
toimenpiteistä, jotka kattavat suoritettavan käsittelyn. Jotta epäilyiltä vältyttäisiin, lauseketta
sovelletaan sekä ulkoisiin käsittelijöihin, jotka eivät ole Bound
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Group -ryhmän jäseniä sekä Bound Group -jäseniin, jotka toimivat muiden Bound
Group -jäsenten käsittelijöinä.

Käsittelijää sitoo kirjallinen sopimus, jossa säädetään erityises ti, että käsittelijä toimii
ainostaan tietojen tuojan ohjeiden mukaisesti ja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja
organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Käsittelijän täytyy myös
kunnioittaa henkilötietojen luottamuksellisuutta. Tässä ta rkoituksessa
Bound Group -jäsenet saattavat kehittää asianmukaisia malleja.

7.7.3 Kansainväliset siirrot
Jos tietojen tuoja siirtää näiden BCR-käytäntöjen kattamia henkilötietoja rekisterinpitäjälle
tai käsittelijälle, joka ei ole Bound Group -jäsen ja joka sijaitsee kolmannessa maassa
ETA:n ulkopuolella, se siirtää henkilötietoja vain EU:n tietosuojadirektiivin artiklojen 25 tai
26 mukaisesti. Tämä saattaa vaatia seuraavaa:


Asianmukaisten sopimusehtojen solmiminen vastaanottajan kanssa, jos tämä
on asianmukaista Euroopan komission hyväksymien tietojen siirtoa koskevien
EUn vakiomuotoisten sopimusehtojen perusteella.



Toisen Euroopan unionin hyväksymän tietojen siirtomekanismin käyttö ; tai



Jonkin tietyn henkilötietojen kansainvälistä siirtoa koskevan EU :n
tietosuojadirektiivissä määritetyn laillisen perusteen täyttäminen, t oisin sanoen
rekisteröidyn yksiselitteisellä suostumuksella tai tilanteissa, joissa siirto on
tarpeellista (i) rekisteröidyn kanssa sopimuksen solmimiseksi tai solmitun
sopimuksen täyttämiseksi; (ii) jos tämä on laillisesti vaadittua tärkeän yhteisen
edun perusteella tai tällaisen edun luomiseksi tai oikeusvaateen esittämiseksi
tai sitä vastaan puolustautumiseksi tai (iii) rekisteröidyn elintärkeiden etujen
suojaamiseksi.

Tietojen viejän täytyy vaadittaessa hankkia valtuutus pätevältä valvovalta
viranomaiselta.

8. Valitusmekanismi
Rekisteröidyt voivat kaikkina aikoina tehdä valituksen Bound Group -jäsenten
sääntöjenmukaisuuteen liittyen näiden BCR-käytäntöjen perusteella. Rekisteröityjen täytyy
tuoda esiin huolenaiheensa täyttämällä ja lähettämällä verkossa ti etosuojaa koskeva
valituslomake, joka on saatavilla osoitteessa
https://app.onetrust.com/app/#/webform/58156fc4-67ac-4aa7-88b8-a050f1fb404a , tai
lähettämällä valituksensa osoitteeseen: PrivacyManager@JohnDeere.com tai ottamalla
kirjallisesti yhteyttä osassa 14 ilmoitettuihin yhteyshenkilöihin.
Asianomistaja saat tiedon valituksen vastaanottamisesta. Jokaiseen valitukseen
vastataan kohtuullisen ajan sisällä - tavallisesti kuuden kuukauden kuluessa valituksen
vastaanottamisesta. Aikaa saattaa olla pidempi, jos viiveitä aiheutuu syistä, jotka
eivät johdu Bound Group - ryhmän jäsenistä. Tietosuojapäällikkö saattaa tehdä
yhteistyötä Bound Group -jäsenten, teknisten asiantuntijoiden, laillisten
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neuvonantajien ja kääntäjien kanssa valituksen ratkaisemiseksi. Lisätiedot on
määritetty valitusten käsittelyä koskevassa käytännössä.
Jos asiaa ei ratkaista tyydyttävästi valitusmenettelyn mukaisesti, rekisteröidyt voivat jättää
valituksen valvovalle viranomaiselle tai tuomioistuimelle osassa 12 kuvatulla tavalla.
Vaikka tätä ei vaadita, rekisteröityjä suositellaan ensin raportoimaan huolenaiheensa
valitusmekanismin välityksellä. Näin John Deere pystyy tarjoamaan tehokkaan ja
täsmällisen vastauksen ongelmaan.
9. Vastuuvelvollisuus
John Deere GmbH & Co KG, John Deere Str. 70, 68163 Mannheim, Germany,
hyväksyy vastuun kaikista näiden BCR-käytäntöjen rikkomuksista ETA:n ulkopuolella
ja (i) ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin korjatakseen Bound Group -jäsenen ETA:n
ulkopuolella tekemän rikkomukset; ja (ii) maksaa asianmu kaisen korvauksen ETA:n
ulkopuolella Bound Group -jäsenen tekemästä rikkomuksesta aiheutuvista
vahingoista näiden BCR-käytäntöjen alaisina kaikille rekisteröidyille, joiden
henkilötiedot ovat näiden BCR-käytäntöjen alaisina samalla tavalla ja samassa
laajuudessa kuin rekisteröidyt hyötyisivät joko Saksan lain tai asianmukaisen
ETA-maan tietojen tuojan lain alaisena.
Mikään näiden BCR-käytäntöjen määräys ei salli rekisteröidyn hyötyvän minkään
vaurioiden korvauksista tämän lisäksi, erityisesti suljetaan poi s kaksoiskorvaus tai
rangaistuksellisten vahinkojen korvaukset tai kolmansiin osapuoliin liittyvät näiden BCRkäytäntöjen rikkomusten aiheuttamien vahinkojen korvaukset tai konsernin sisäisten
sopimusten mukaiset korvaukset. Mikään tässä lausekkeessa ei po ista tai rajoita joko
John Deere GmbH & Co KG -yrityksen tai Bound Group -jäsenen aiheuttamasta
kuolemasta tai tapaturmasta aiheutuvaa vastuuvelvollisuutta tai John Deere GmbH &
Co KG -yrityksen tai Bound Group -jäsenen tekemästä petoksesta tai muusta tahallisesta
tai vakavasta laiminlyönnistä aiheutuvaa vastuuvelvollisuutta.

10. Suhde BCR-käytäntöjen ja kansallisen lain välillä
Jos paikallinen Bound Group -jäsenten henkilötietojen käsittelyyn sovellettava lainsäädäntö
ETA:lla vaatii korkeampaa henkilötietojen suojaustasoa, se ylittää nämä BCR-käytännöt.
Jos Bound Group -jäsenellä on syitä uskoa, että siihen sovellettava lainsäädäntö
estää yritystä täyttämästä velvollisuuksiaan näiden BCR-käytäntöjen suhteen ja sillä
on merkittävä vaikutus täällä esitettyihin takuihin, Bound Group -jäsen ilmoittaa
John Deere GmbH & Co KG -yritykselle tästä välittömästi, ellei tällaisten tietojen
toimittamista ole kielletty lain täytäntöönpanoviranom aisten tai lain toimesta. Tässä
tapauksessa John Deere GmbH & Co KG määrittää neuvottelemalla Bound
Group -jäsenen kanssa kohtuullisella tavalla asianmukaiset toimintatavat ja jos
epäilyksiä esiintyy, ottaa yhteyttä päteviin valvontaviranomaisiin.
Osien 7.1 (Käyttötarkoituksen rajoitus), 7.2 (Tietojen laatu ja suhteellisuus), 7.5
(Henkilötietoihin liittyvät oikeudet) ja 7.6 (Tiedot) vaatimukset voidaan asettaa
syrjään sovellettavan EU-lain tai sellaisen vastaavan tietojen viejän kansallisen lain
sallimissa määrin, joka alun perin siirsi henkilötiedot tietojen tuojalle ETA :n
ulkopuolella.
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11. Molemminpuolinen avustus ja yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa
Bound Group -jäsenet toimivat kohtuullisesti yhteistyössä ja auttavat toisiaan käsittelemään
rekisteröityneen pyyntöjä tai valituksia näihin BCR-käytäntöihin liittyen.
Valvovat viranomaiset, jotka ovat hyväksyneet nämä BCR-käytännöt tai joilla on
tuomiovalta Bound Group -jäsenestä näiden BCR-käytäntöjen alaisena, saattaa vahvistaa
Bound Group -jäsenen vaatimustenmukaisuuden näiden BCR-käytäntöjen kanssa. Bound
Group -jäsen ryhtyy edelleen kohtuulliseen yhteistyöhön pätevien valvontaviranomaisten
kanssa näiden BCR-käytäntöjen noudattamista koskevissa tutkimuksissa, tarkastuksissa
tai kyselyissä ja noudattaa va lvontaviranomaisen laillisesti sitovia neuvoja näiden BCRkäytäntöjen tulkinnan ja sovelluksen suhteen.

12. Kolmannen osapuolen edunsaajan oikeudet
Rekisteröidyt, joiden henkilötiedot ovat näiden BCR-käytäntöjen alaisina, voivat
täytäntöönpanna näiden BCR-käytäntöjen osiot 7, 8, 9, 10 s.2, 11, 12 ja 14 s.2
kolmannen osapuolen edunsaajan sijasta muiden näiden BCR-käytäntöjen
määräysten alaisena.
Ne rekisteröidyt, joiden henkilötiedot ovat näiden BCR-käytäntöjen alaisia, voivat
hakea edellä mainittujen sääntöjen noudattamisen täytäntöönpanoa ja vaatia
korvausta vahingoista jättämällä valituksen valvoville viranomaisille ja ETA :n päteville
tuomioistuimille ja kilpailutuomioistuimille, mutta ei muille valvoville viranomaisille,
tribunaaleille tai tuomioistuimille missään ETA:n ulkopuolisessa tuomiovallassa. Jos
Bound Group -jäsen ETA:n ulkopuolella rikkoo näitä BCR-käytäntöjä, valitus on
mahdollista jättää päteville valvoville viranomaisille ja päteville tuomioistuimille
ETA:lla, joko tietojen viejän tuomiovallassa näissä BCR-käytännöissä määritetyn
mukaisesti tai John Deere GmbH & Co KG -yrityksen tuomiovallassa, missä
tapauksessa viranomaisilla tai tuomioistuimille on tuomiovalta ja rekisteröidyille on
oikeudet ja muutoksenhakukeinot John Deere GmbH & Co KG -yritystä vastaan, jos
Bound-konsernin jäsenen rikkomus ETA:n ulkopuolella on tapahtunut John Deere
GmbH & Co KG -yrityksen toimesta. Jos rekisteröidyt esittävät tällaisen vaatimuksen,
John Deere GmbH & Co KG -yrityksen vastuulla on esittää todistusaineisto siit ä, että
Bound Group -jäsen ETA:n ulkopuolella ei ole vastuussa näiden BCR-käytäntöjen
rikkomuksesta, joihin rekisteröidyn vaade perustuu. Jos John Deere GmbH & Co
KG -yritys voi todistaa, että Bound Group -jäsen ETA:n ulkopuolella ei vastaa
toimesta, se saattaa vapauttaa itsensä kaikesta vastuusta.
Epäilyksen välttämiseksi nämä BCR-käytännöt eivät vaikuta rekisteröidyn oikeuksiin
sovellettavan paikallisen tietosuojalainsäädännön alaisena ETA :lla tai vaaranna tai
muuten rajoita rekisteröidyn mahdollisuutta täytäntöönpanna oikeuksiaan
sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti ETA:lla.

13. Näiden BCR-käytäntöjen sisällön ja Bound Group -jäsenluettelon päivitykset
Näitä BCR-käytäntöjä saatetaan päivittää ja muokata. John Deere GmbH & Co KG
tiedottaa päteville valvontaviranomaisille kerran vuodessa kaikista merkittävistä
muutoksista näihin BCR-käytäntöihin tai lisätäkseen Bound Group -jäsenen
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luetteloon ja tiedottaakseen rekisteröidyille tällaisista muutoksista asianmukaisella
tavalla. John Deere GmbH & Co KG raportoi kaikista BCR-käytäntöjen muutoksista
Bound Group -ryhmän jäsenille.
John Deere GmbH & Co KG -yrityksen tietosuojahenkilö pitää täysin päivitettyä luetteloa
Bound Group - jäsenistä, joka tarjotaantäällä, ja seuraa ja kirjaa kaikki BCR-käytäntöjen
päivitykset. Näiden BCR-käytäntöjen alaisena ei tapahdu mitään henkilötietojen siirtoja
ellei uusi jäsen on näiden BCR-käytäntöjen alainen.

14. Julkaisu
Nämä BCR-käytännöt julkaistaan ja jokaisen Bound Group -jäsenen verkkosivulle
lisätään niihin linkki ja työntekijöitä varten lisätään linkki Intranetiin. Rekisteröidyt voivat
pyytää kopion näistä BCR-käytännöistä sähköpostitse osoitteesta
PrivacyManager@JohnDeere.com tai kirjoittamalla seuraavaan osoitteseen:

ETA-yhteyshenkilö:
John Deere GmbH & Co KG
Tietosuojavastaava
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Saksa
ETA:n ulkopuolinen yhteyshenkilö:
Tietosuojajohtaja
Maailmanlaajuisen liiketapaohjeiston keskus (CGBC)
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8089
Yhdysvallat
15. Lopulliset määräykset
16. Voimaantulopäivä: perjantai 25. toukokuuta 2018
Yhteystiedot: Rekisteröidyt voivat tuoda esiin kysymyksiä tai huolenaiheita näihin BCRkäytäntöihin liittyen sähköpostitse osoitteeseen PrivacyManager@JohnDeere.com tai
kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen:

ETA-yhteyshenkilö:
John Deere GmbH & Co KG
Tietosuojavastaava
John Deere Str. 70
Maailmanlaajuisen liiketapaohjeiston keskus (CGBC)

68163 Mannheim
Saksa
ETA:n ulkopuolinen yhteyshenkilö:
Tietosuojajohtaja
Maailmanlaajuisen liiketapaohjeiston keskus (CGBC)
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8089
Yhdysvallat
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Liite

Bound Group -jäsenyritykset - tila Voimaantulopäivä: perjantai 25. toukokuuta 2018
Name of Entity
Address
John Deere Limited
Harby Road, Langar, Nottingham, NG13 9HT,
England / UK
Maschinenfabrik Kemper Verwaltungs- und
Beteiligungs-GmbH

John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Germany

SABO-Maschinenfabrik GmbH

Auf dem Hoechsten 22, 51647 Gummersbach,
Germany

John Deere Forestry Limited

Ballyknocken, Co. Wicklow, Glenealy, Ireland

ATI Products, Inc.

5100-H W.T. Harris Blvd., Charlotte, NC 28269

Auteq Telemática LTDA.

Rua Hungria, 574, conjuntos 161, 162, 171, 172, e
132, Jardim Europa, São Paulo, Brasil, 01455-000

Banco John Deere S.A.

Rodovia Eng. Ermenio Oliveira Penteado, s/n, km
57,5 Indaiatuba Sap Paulo 13337-300

Deere Credit Services, Inc.

6400 N.W. 86th Street, P.O. Box 6600, Johnston,
IA 50131-6600

Deere Credit, Inc.

6400 N.W. 86th Street, P.O. Box 6600, Johnston,
IA 50131-6600

Deere Payroll Services, Inc.

C/O Deere & Company, One John Deere Place,
Moline, Rock Island County, IL 61265

Hagie Manufacturing Company, LLC

721 Central Avenue W, Clarion, Iowa 50525

Industrias John Deere, S.A. de C.V.

Boulevard Diaz Ordaz #500, 66210 Garza Garcia,
Nuevo Leon, Mexico

John Deere (China) Investment Co., Ltd.

5th Floor, Tower A, GATEWAY No. 18, Xiaguangli,
North Road, East Third Ring, Chaoyang District,
Beijing, 100027 China

John Deere (Harbin) Agricultural Machinery Co.,
Ltd.

Room 1512, No. 368 Changjiang Road, Nangang
Jizhong District, Harbin Economic & Technological
Development Zone, Harbin, China

John Deere (Jiamusi) Agricultural Machinery Co.,
Ltd.

No. 1 Lianmeng Road, Jiamusi 154002,
Heilongjiang Province, China
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John Deere (Ningbo) Agricultural Machinery Co.,
Ltd.

No. 20-30, No. 2 Building, 1792 Cihainanlu Road,
Camel Street, Zhenhai District, Ningbo, 314002,
Zhejiang, China

John Deere (Proprietary) Limited

Hughes Extension 47, 38 Oscar Street, Boksburg,
Gauteng, 1459 South Africa

John Deere (Tianjin) Company, Limited

No. 89, 13th Avenue, TEDA, 300457, China

John Deere (Tianjin) International Trading Co.,
Ltd.

Room 112, No. 166 Haibin 11th Road, Tianjin Free
Trade Zone, Tianjin, 300456 China

John Deere Agricultural Holdings, Inc.

C/O Deere & Company, One John Deere Place,
Moline, IL 61265

John Deere Capital Corporation

6400 N.W. 86th Street, P.O. Box 6600, Credit,
Johnston, IA 50313-6600

John Deere Construction & Forestry Company

C/O Deere & Company, One John Deere Place,
Moline, IL 61265

John Deere Electronic Solutions, Inc.

1750 NDSU Research Park Drive, Fargo, ND
58102

John Deere Finance Lease Co., Ltd.

1st Floor, No. 89, 13th Avenue, TEDA, Tianjin,
China 300457

John Deere Financial Chile SpA

623 Alcantara 200, Piso 6, Las Condes, Santiago,
Chile

John Deere Financial India Private Limited

Tower XIV, Cybercity, Magarpatta City, Hadapsar,
Pune, 411 013, India

John Deere Financial Limited

166 - 170 Magnesium Drive, Crestmead,
Queensland, 4132, (P.O. Box 2022 Crestmead,
Queensland) Australia

John Deere Financial Mexico, S.A. de C.V. SOFOM, Boulevard Diaz Ordaz #500 Interior A, Colonia la
ENR
Leona, San Pedro Garza Garcia, N.L., C.P. 66210,
Mexico
John Deere Forestry Group LLC

C/O Deere & Company, One John Deere Place,
Moline, IL 61265

John Deere GmbH & Co. KG

John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim,
Germany 68163, Germany
Tower XIV, Cybercity, Magarpatta City, Hadapsar,
Pune, 411 013, India

John Deere India Private Limited

John Deere Limited
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166-170 Magnesium Drive, Crestmead,

Queensland, 4132, Australia
John Deere Makinalari Limited Şirketi

Aydinevler San. Cad. No: 3 Kat: 4 34854,
Kucukyali Maltepe, Istanbul, Turkey 34840,
Turkey

John Deere Shared Services, Inc.

C/O Deere & Company, One John Deere Place,
Moline, IL 61265

John Deere Warranty, Inc.

400 Cornerstone Drive, Suite 240, Williston, VT
05495

Limited Liability Company John Deere Financial

Letnikovskaya Street, 2, Building 3, Moscow,
Russian Federation, 115114

Motores John Deere S.A. de C.V.

Carretera a Mieleras Km. 6.5 s/n, C.P. 27400,
Torreon, Coahuila, Mexico

NavCom Technology, Inc.

C/O Deere & Company, One John Deere Place,
Moline, IL 61265

Timberjack Corporation

3650 Brookside Parkway, Suite 400, Alpharetta,
GA 30022-4426

Vapormatic de Mexico S.A. de C.V.

Acceso V #110-A Nave 5, Desarrollo Montana
2000 Section III 76150, Querteraro, Qro., Mexico

Waratah Forestry Attachments, LLC

375 International Park, Ste 200, Newnan, GA
30265

Waratah Forestry Equipment Pty. Ltd.

5 Collins Road, Melton Victoria, 3337, Australia
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