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Deere & Company og deres søsterselskaber og datterselskaber (samlet kaldt 
John Deere) stræber efter at være i overensstemmelse med gældende love, 
herunder Databeskyttelseslove, i de lande, hvor John Deere driver virksomhed. Visse 
selskaber i John Deere-koncernen har vedtaget disse Bindende Virksomhedsregler 
for at sikre et tilstrækkelig beskyttelsesniveau for Personoplysninger og Særlige 
Kategorier af Personoplysninger, der stammer fra EØS og er underlagt GDPR eller 
Medlemsstaternes gennemførende lovgivning deraf, som angivet nedenfor, med 
henblik på at give mulighed for overførsel af Personoplysninger fra EØS til 
tredjelande i henhold til de Databeskyttelsesregler, der gælder for internationale 
dataoverførsler.     

1. Definitioner  

I forbindelse med disse Bindende Virksomhedsregler gælder følgende definitioner:   

"Bindende Virksomhedsregler (BCR'er)": de politikker for Beskyttelse af 
Personoplysninger, der skal overholdes af en Dataansvarlig eller Databehandler, der 
er etableret i en Medlemsstats territorium, i forbindelse med overførsel eller en række 
overførsler af Personoplysninger til en Dataansvarlig eller Databehandler i et eller 
flere tredjelande inden for en gruppe af virksomheder eller en gruppe af 
virksomheder, der udøver en fælles økonomisk aktivitet. I det følgende henviser 
referencer til "BCR'er" til de BCR'er, der er fastlagt for John Deere.  

"Koncernselskab": Deere & Company og alle tilknyttede søsterselskaber og andre 
enheder, der styres af Deere & Company, direkte eller indirekte, og som har forpligtet 
sig til at opretholde disse BCR'er ved at underskrive en intern koncernaftale.  

"Dataansvarlig": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution 
eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og 
med hvilke hjælpemidler der skal foretages Behandling af Personoplysninger. Hvis 
formålet med og midlerne til en sådan behandling fastlægges i henhold til EU-retten 
eller Medlemsstaternes nationale ret, er de specifikke kriterier for udpegelsen af 
denne muligvis fastsat af EU-retten eller Medlemsstaternes nationale ret.  

"Dataeksportør": et Koncernselskab i EØS, der overfører Personoplysninger til et 
andet Koncernselskab uden for EØS.    

"Dataimportør": et Koncernselskab, der modtager Personoplysninger fra 
Dataeksportøren til yderligere Behandling i overensstemmelse med vilkårene i disse 
BCR'er.  

"EØS": det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der på nuværende 
tidspunkt omfatter EU-medlemsstaterne samt Island, Liechtenstein og Norge.  
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"Medarbejdere": faste og midlertidige Medarbejdere samt vikarierende Medarbejdere 
og repræsentanter samt pensionister og tidligere Medarbejdere.  

"Den Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR)": Europa-Parlamentets og 
Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger.  

"Personoplysninger": alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk 
person ("Den Registrerede"). En identificerbar person er en person, der kan 
identificeres, direkte eller indirekte, især ved hjælp af en henvisning til en 
identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en 
onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske 
persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller 
sociale identitet.  

"Databehandler": en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller 
et andet organ, der behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige.  

"Behandling": enhver aktivitet eller række af aktiviteter, der udføres med 
Personoplysningerne eller dele af Personoplysningerne, uanset om dette sker 
automatisk, såsom indsamling, registrering, organisering, systematisering, 
opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved 
transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller 
samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.   

"Modtager": en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et organ eller anden 
enhed, som Personoplysningerne videregives til, uanset om det er en Tredjepart eller ej.  

"Særlige Kategorier af Personoplysninger": Personoplysninger, der afslører race 
eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt genetiske data, biometriske data med det 
formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger 
om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.  

"Tilsynsmyndigheder": de offentlige myndigheder, der er oprettet af EU eller en 
medlemsstat, og som har ansvaret for at kontrollere anvendelsen af GDPR, med 
henblik på at beskytte fysiske personers grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med Behandling og for at lette fri udveksling af 
Personoplysninger inden for EU.  

"Tredjepart": en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et organ eller anden 
enhed, der ikke er den Registrerede, den Dataansvarlige, Databehandleren eller 
andre personer, der, med direkte beføjelser fra den Dataansvarlige eller 
Databehandleren, har fået lov til at behandle Personoplysninger.  

Alt, hvad der ikke er defineret i disse BCR'er, skal have samme betydning som i den 
Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR). 
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2. Omfanget af disse BCR'er  

Disse BCR'er har til hensigt at sikre tilstrækkelig beskyttelse af Personoplysninger 
(herunder Særlige Kategorier af Personoplysninger), der overføres til tredjelande 
uden for EØS. De gælder for Personoplysninger (herunder Særlige Kategorier af 
Personoplysninger), der stammer fra EØS eller, som ellers er blevet, eller som hører 
under GDPR eller lovgivning implementeret hos en Medlemsstat, og som overføres 
fra en Dataeksportør til en Dataimportør uden for EØS, vedrørende Medarbejdere, 
underordnede og jobansøgere; kunder, kundeemner, låntagere, lejere og garanter; 
forhandlere, leverandører, forretningspartnere og deres respektive Medarbejdere; 
aktionærer; besøgende; og andre Registrerede.  For overskuelighedens skyld dækker 
disse BCR'er også overførsler af Personoplysninger, der er omfattet af disse BCR'er, 
til Dataimportører, der fungerer som Databehandlere for Dataeksportøren.  

  

Disse BCR'er gælder ikke for Personoplysninger og Særlige Kategorier af 
Personoplysninger, der ikke har deres oprindelse i EØS og ikke er underlagt GDPR 
eller omsat til de enkelte Medlemsstaters lovgivning. Hvis et Koncernselskab med 
hovedsæde i USA for eksempel overfører Personoplysninger med oprindelse i USA til 
et Koncernselskab med hovedsæde i Australien, er en sådan overførsel og dertil 
knyttet Behandling ikke underlagt disse BCR'er. Et uden for EØS-etableret 
Koncernselskabs Behandling af Personoplysninger og Særlige Kategorier af 
Personoplysninger om en låntager, der er bosiddende i USA, i forbindelse med en 
transaktion, hvor denne bosiddende prøver at optage lån hos et Koncernselskab med 
hovedsæde uden for EØS, er ikke underlagt disse BCR'er.  

 

3. Disse BCR'er er bindende  

Disse BCR'er er juridisk bindende for alle Koncernselskaber i kraft af en intern 
koncernaftale. Alle Koncernselskaber skal implementere og overholde disse BCR'er. 
Direktionen for hvert Koncernselskab er ansvarlig for det respektive Koncernselskabs 
implementering og overholdelse af disse BCR'er.    

Hvert Koncernselskab skal bestræbe sig på at sikre, at dets Medarbejdere overholder 
kravene i disse BCR'er. Koncernselskaberne skal oplyse deres Medarbejdere om, at 
manglende overholdelse af disse BCR'er kan resultere i disciplinære tiltag eller 
arbejdsretlige foranstaltninger (for eksempel formel advarsel eller afskedigelse) mod 
Medarbejdere i overensstemmelse med gældende lovgivning for ansættelse, 
arbejdskraft og bedriftsråd, virksomhedsregler og kontrakter. 

 

4. Principper vedrørende Behandling af Personoplysninger 

Koncernselskaberne forpligter sig til at anvende følgende principper på 
Personoplysninger, der behandles i henhold til disse BCR'er.  

4.1. Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed 

Koncernselskaberne skal sikre, at Personoplysninger behandles på en lovlig, rimelig 
og gennemsigtig måde i forhold til den Registrerede.  
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4.1.1. Lovlighed og rimelighed 

Koncernselskaberne skal sørge for, at Personoplysningerne behandles på en rimelig 
og lovlig måde og i særdeleshed på baggrund af mindst et af følgende retsgrundlag:   

− Den Registrerede har entydigt givet samtykke dertil.  

− Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den Registrerede 
er del af, eller for foranstaltninger, der skal træffes på den Registreredes 
anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt.  

− Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som 
gælder for den Dataansvarlige.  

− Behandlingen er nødvendig for at beskytte den Registreredes vitale interesser.  

− Behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets 
interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den 
Dataansvarlige har fået pålagt, eller som henhører under en Tredjepart, som 
Personoplysningerne skal videregives til.  

− Behandlingen er nødvendig for, at den Dataansvarlige eller den tredjepart eller 
de tredjeparter, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en legitim 
interesse, medmindre den Registreredes interesser eller grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, 
går forud herfor.  

− Behandlingen er tilladt ifølge umiddelbart gældende EU-lovgivning eller 
national lovgivning for den respektive Dataeksportør, som oprindeligt overførte 
Personoplysningerne til en Dataimportør uden for EØS. 

Koncernselskaberne skal derudover sørge for, at Særlige Kategorier af 
Personoplysninger kun Behandles på baggrund af mindst et af følgende grundlag: 

− Den Registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til Behandlingen af disse 
Personoplysninger med et eller flere nærmere bestemte formål, medmindre 
EU-retten eller Medlemsstaternes nationale ret angiver, at den pågældende 
Behandling er forbudt. 

− Behandlingen er nødvendig for at opfylde eller udøve den Dataansvarliges 
eller den Registreredes forpligtelser og særlige rettigheder inden for 
lovgivningsområdet beskæftigelse, social sikring og social beskyttelse, for så 
vidt som den er godkendt af EU-retten eller Medlemsstaternes nationale ret 
eller en kollektiv overenskomst i henhold til Medlemsstaternes nationale 
lovgivning om passende garantier for den Registreredes grundlæggende 
rettigheder og interesser. 

− Behandlingen er nødvendig for at beskytte den Registreredes eller en anden 
fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor den Registrerede ikke fysisk 
eller juridisk set er i stand til at give sit samtykke. 

− Behandlingen vedrører Personoplysninger, som tydeligvis er blevet 
offentliggjort af den Registrerede. 
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− Behandlingen er nødvendig for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller 
når domstole udfører deres retlige opgaver. 

− Behandlingen er nødvendig af hensyn til en væsentlig samfundsinteresse, på 
grundlag af EU-retten eller Medlemsstaters nationale ret, hvilket skal stå i et 
rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respektere det væsentligste indhold 
af retten til Databeskyttelse og sikre passende og specifikke foranstaltninger 
til beskyttelse af den Registreredes grundlæggende rettigheder og interesser. 

− Behandling er nødvendig med henblik på forebyggende medicin eller 
arbejdsmedicin til vurdering af Medarbejderens erhvervsevne, medicinsk 
diagnose, ydelse af social- og sundhedsomsorg eller -behandling eller 
forvaltning af social- og sundhedsomsorg og -tjenester på grundlag af EU-
retten eller Medlemsstaternes nationale ret eller i henhold til en kontrakt med 
en sundhedsperson, og når disse oplysninger Behandles af en fagperson, der 
har tavshedspligt i henhold til EU-retten eller Medlemsstaternes nationale ret 
eller regler, der er fastsat af nationale kompetente organer, eller under en 
sådan persons ansvar, eller af en anden person, der også har tavshedspligt i 
henhold til EU-retten eller Medlemsstaternes nationale ret eller regler, der er 
fastsat af nationale kompetente organer.  

 

4.1.2. Gennemsigtighed 

Koncernselskaberne skal yderligere sikre, at den Registrerede gives oplysninger på 
en gennemsigtig måde, herunder: 

− Den Dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger. 

− Den Databeskyttelsesansvarliges kontaktoplysninger, hvor det er relevant. 

− Formålene med den Behandling, som Personoplysningerne skal anvendes til, 
samt retsgrundlaget for Behandlingen. 

− De pågældende kategorier af Personoplysninger.  

− Retsgrundlaget for behandlingen (hvis Behandlingen er baseret på en legitim 
interesse fra den Dataansvarlige eller en tredjepart, skal disse interesser 
nævnes). 

− Modtagerne eller kategorierne af Modtagerne af Personoplysningerne, hvis 
der er nogen. 

− I givet fald, at den Dataansvarlige har til hensigt at overføre 
Personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, og 
hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, eller om overførslen er baseret på passende garantier. 
Sådanne passende garantier omfatter bindende virksomhedsregler for 
Modtageren, standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-
Kommissionen eller vedtaget af en tilsynsmyndighed og godkendt af Europa-
Kommissionen eller et godkendt adfærdskodeks eller certificeringsmekanisme 
sammen med Modtagerens bindende forpligtelser, som kan håndhæves. Den 
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Dataansvarlige skal henvise til fornødne eller passende garantier, og hvordan 
der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige. 

Ud over disse oplysninger skal den Dataansvarlige på det tidspunkt, hvor 
Personoplysningerne indhentes, forsyne den Registrerede med følgende yderligere 
oplysninger, som er nødvendige for at sikre en retfærdig og gennemsigtig 
Behandling:  

− Det tidsrum, hvor Personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke 
er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum. 

− Retten til at anmode den Dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller 
sletning af Personoplysninger eller begrænsning af Behandling vedrørende 
den Registrerede eller til at gøre indsigelse mod Behandling samt retten til 
dataportabilitet. 

− Hvis Behandlingen af Personoplysninger og af Særlige Kategorier af 
Personoplysninger er baseret på samtykke, retten til at trække samtykke 
tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af Behandling, 
der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf. 

− Retten til at indgive en klage til en Tilsynsmyndighed. 

− Om meddelelse af Personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en 
Kontrakt eller et Krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om 
den Registrerede har pligt til at give Personoplysningerne og de eventuelle 
konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger. 

− Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i disse 
tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt 
betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan Behandling for den 
Registrerede. 

Hvis den Dataansvarlige agter at Behandle Personoplysningerne yderligere til et 
andet formål end det, hvortil Personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet, skal 
den Dataansvarlige forud for denne yderligere Behandling give den Registrerede 
oplysninger om dette andet formål og alle andre relevante oplysninger.   

Hvis Personoplysningerne ikke er blevet indhentet direkte fra den Registrerede, skal 
den Dataansvarlige ud over ovenstående give den Registrerede oplysninger om, 
hvilken kilde Personoplysningerne stammer fra, og i givet fald om de kom fra 
offentligt tilgængelige kilder. I så tilfælde skal den Dataansvarlige informere den 
Registrerede inden for en rimelig frist efter indhentning af Personoplysningerne, men 
mindst inden for en måned under hensyntagen til de specifikke forhold, hvorunder 
Personoplysningerne behandles; eller, hvis Personoplysningerne bruges til 
kommunikation med den Registrerede, senest på tidspunktet for den første 
meddelelse til den Registrerede; eller, hvis der er planlagt videregivelse til en anden 
Modtager, senest, når Personoplysningerne videregives første gang. 

Forpligtelsen til at underrette den Registrerede i henhold til dette afsnit 4.1.2 finder 
ikke anvendelse, hvis og i det omfang den Registrerede allerede besidder 
oplysningerne, eller i tilfælde af at Personoplysningerne ikke er indhentet fra den 
Registrerede direkte, hvis: 
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− Tilvejebringelse af sådanne oplysninger viser sig at være umulig eller ville 
indebære en uforholdsmæssigt stor indsats. 

− Indhentning eller videregivelse udtrykkeligt er fastsat i EU-retten eller 
Medlemsstaternes nationale ret, som den Dataansvarlige er underlagt, og som 
indeholder passende foranstaltninger til at beskytte den Registreredes legitime 
interesser. 

− Personoplysningerne skal forblive fortrolige i henhold til en tavshedspligt i 
medfør af EU-retten eller Medlemsstaternes nationale ret, herunder en 
lovpligtig tavshedspligt. 

 

4.2. Formålsbegrænsninger 

Koncernselskaberne må ikke Behandle Personoplysninger yderligere på en måde, 
der er uforenelig med de formål, de blev indsamlet til.  

 

4.3. Dataminimering, nøjagtighed, opbevaringsbegrænsning 

Personoplysningerne:   

− skal være præcise og, hvor nødvendigt, ajourførte,  

− skal være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til de formål, hvortil de 
overføres og derefter behandles,  

− må ikke Behandles i længere tid, end hvad der er nødvendigt i forbindelse 
med det formål, hvortil de oprindeligt blev indhentet. Personoplysninger, som 
ikke længere er nødvendige med henblik på de formål, hvortil de oprindeligt 
blev Behandlet, skal slettes eller anonymiseres, medmindre der er en juridisk 
grund til yderligere Behandling. Opbevaringsperioderne skal fastlægges i de 
relevante politikker.   

 

4.4. Integritet og fortrolighed 

Koncernselskaberne skal opbevare Personoplysningerne fortroligt og beskytte dem 
mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring, uautoriseret 
videregivelse eller adgang, især hvis Behandlingen omfatter overførsel af data via et 
netværk, samt mod enhver anden form for ulovlig Behandling, ved at træffe passende 
organisatoriske og tekniske foranstaltninger. Til dette formål har Koncernselskaberne 
udviklet og implementeret en række sikkerhedspolitikker og fremgangsmåder, der 
omfatter adgangskontrol, foranstaltninger, der skal sikre Personoplysningernes 
integritet, tilgængelighed og videregivelse samt adskillelseskontroller.  

Koncernselskaberne skal også sørge for, at deres Medarbejdere opbevarer 
Personoplysningerne fortroligt og sikkert, for eksempel ved hjælp af 
fortrolighedsudstedelser og/eller relevante kontraktlige forpligtelser. Medarbejderne 
og Databehandlerne må kun autoriseres til at Behandle Personoplysninger, for så 
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vidt dette er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde, og i henhold til disse 
BCR'er og gældende lov.  

Disse foranstaltninger gennemgås med jævne mellemrum og har til formål at sikre et 
beskyttelsesniveau, der er tilstrækkeligt i forhold til de risici, Behandlingen 
indebærer, og arten af de data, der skal beskyttes. I tilfælde hvor der behandles 
Særlige Kategorier af Personoplysninger, skal der anvendes skærpede 
sikkerhedsforanstaltninger.  

 

4.5. Bevidst Databeskyttelse og Databeskyttelse som Standard 

Koncernselskaber skal: 

− tage hensyn til det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne ved 
gennemførelsen og Behandlingens art, omfang, sammenhæng og formål samt 
risikoens varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder 
og frihedsrettigheder i forbindelse med Behandlingen; den Dataansvarlige skal 
både på tidspunktet for fastlæggelsen af midlerne til Behandling og på 
tidspunktet for selve Behandlingen iværksætte passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger, såsom pseudonymisering og dataminimering, 
hvilket har til formål at implementere databeskyttelsesprincipper, på en effektiv 
måde og at integrere de nødvendige garantier i Behandlingen med henblik på 
at opfylde kravene i GDPR og at beskytte de Registreredes rettigheder, 

− implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at 
sikre, at kun de Personoplysninger, der er nødvendige for hvert enkelt af 
Behandlingens specifikke formål, behandles, som standard. Denne forpligtelse 
gælder for mængden af indsamlede Personoplysninger, omfanget af deres 
Behandling, opbevaringsperioden og deres tilgængelighed. Sådanne 
foranstaltninger skal navnlig sikre, at Personoplysninger som standard ikke 
stilles til rådighed for et ubegrænset antal fysiske personer uden den 
pågældende fysiske persons indgriben. 

 

4.6. Ansvarlighed  

Koncernselskaberne er ansvarlige for og skal være i stand til at påvise, at de 
overholder de ovenfor anførte principper. Helt specifikt skal de: 

− vedligeholde John Deeres register over Behandlingsaktiviteter, der er 
tilgængeligt via et onlineværktøj på intranettet,  

− gennemføre konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse forud for 
Behandlingen, som tager hensyn til Behandlingens art, omfang, sammenhæng 
og formål, når den påtænkte Behandling, navnlig i forbindelse med brug af nye 
teknologier, kan forventes at medføre en høj risiko for fysiske personers 
rettigheder og frihedsrettigheder, 

− om nødvendigt rådføre sig med Tilsynsmyndigheden forud for Behandlingen, 
hvis en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at 
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Behandlingen vil medføre en høj risiko, hvis der ikke træffes foranstaltninger 
for at afbøde risikoen, 

− efter anmodning samarbejde med Tilsynsmyndigheden i forbindelse med 
udførelsen af dens opgaver. 

 

5. Ledelsesstruktur for databeskyttelse  

Koncernselskaberne implementerer processer og procedurer for Databeskyttelse, 
herunder implementeringen af et globalt fortrolighedsnetværk designet til at 
understøtte overholdelsen af disse BCR'er og gældende Databeskyttelseslovgivning.        

I forlængelse af ovenstående har John Deeres Vice President og Chief Compliance 
Officer, som leder John Deeres Center for Global Business Conduct ("CGBC"), det 
overordnede ansvar for ledelsesstrukturen for databeskyttelse. John Deeres Vice 
President og Chief Compliance Officer er ansvarlig for at overvåge overholdelsen af 
gældende Databeskyttelseslove i lande, hvor Koncernselskaberne driver virksomhed, 
af Koncernselskabets politikker i forbindelse med Behandling af Personoplysninger 
og af dets forpligtelser i henhold til disse BCR'er, og tager sig af alle 
Tilsynsmyndighedernes undersøgelser. John Deeres Vice President og Chief 
Compliance Officer rapporterer jævnligt (mindst en gang om året) til Corporate 
Governance Council for Deere & Companys Bestyrelse og kan kommunikere direkte 
med dette råd eller Bestyrelsen uafhængigt af hinanden, efter behov.    

John Deeres Vice President og Chief Compliance Officer bliver desuden i 
forlængelse af ovenstående støttet af lederen af Global Business Conduct Strategy & 
Privacy Officer ("Den Databeskyttelsesansvarlige"), som rapporterer direkte til Vice 
President og Chief Compliance Officer. Den Databeskyttelsesansvarlige er ansvarlig 
for strategien for og effektueringen af John Deeres overholdelse af gældende 
Databeskyttelseslove og -regler, dens politikker i forbindelse med Behandling af 
Personoplysninger og dens forpligtelser i henhold til disse BCR'er og overvåger 
behandlingen af lokale klager fra Registrerede og indberetter alvorlige 
databeskyttelsesproblemer til John Deeres Vice President og Chief Compliance 
Officer.  

Den Databeskyttelsesansvarlige bliver i forlængelse af ovenstående støttet af et 
globalt netværk af personer på fuld og delt tid. Det globale fortrolighedsnetværk 
består af personer, der er ansvarlige for overvågning af overholdelsen af gældende 
Databeskyttelseslove og -regler, Koncernselskabets politikker vedrørende 
Behandling af Personoplysninger og John Deeres forpligtelser i henhold til disse 
BCR'er. Det globale fortrolighedsnetværk består også af Koncernselskaber, som er 
ansvarlige for forretningsfunktioner, der Behandler Personoplysninger.  

  

6. Uddannelse   

Koncernselskaberne afholder bevågenhedskurser for Medarbejdere, der Behandler 
Personoplysninger inden for rammerne af disse BCR'er, for at sikre, at 
Medarbejderne er bekendt med forpligtelserne i disse og er i stand til at overholde 
BCR'erne. Kurserne omfatter at informere sådanne Medarbejdere om 
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konsekvenserne ved at overtræde disse BCR'er. Koncernselskaberne tilbyder 
Medarbejdere, som på permanent eller regelmæssig basis Behandler Registreredes 
Personoplysninger (herunder Medarbejdere, der er ansvarlige for centrale 
forretningsfunktioner mht. Behandling af Personoplysninger, Medarbejdere, der er 
involveret i indsamlingen af Personoplysninger og Medarbejdere, der er involveret i 
udviklingen af værktøjer, der bruges i Behandlingen af Personoplysninger) i henhold 
til disse BCR'er, yderligere, fokuseret uddannelse i BCR'erne og 
Databeskyttelseslove. Yderligere oplysninger om uddannelse er beskrevet i 
uddannelsesprogrammet.  

 

7. Revision og overvågning  

Overholdelsen af disse BCR'er er underlagt revision, og Koncernselskaberne 
indvilger med jævne mellemrum i at blive revideret i forbindelse med deres 
implementering af og overholdelse af disse BCR'er, på følgende vilkår: Revisionerne 
dækker alle dele af disse BCR'er.  Det primære ansvar for udførelsen af revisionerne 
ligger hos John Deeres interne revisionsafdeling, men der, hvor det er nødvendigt, 
kan Koncernselskaber overdrage denne opgave til egnede, eksterne tredjeparter. 
Resultaterne af sådanne revisioner vil blive meddelt til John Deeres Vice President 
og Chief Compliance Officer samt den Databeskyttelsesansvarlige. Vigtige fund 
meddeles til Audit Review Committee i Deere & Companys Bestyrelse.   

John Deeres Vice President og Chief Compliance Officer eller den 
Databeskyttelsesansvarlige kan kræve yderligere kontrol eller gennemgang ud over 
den almindelige revisionsplan.  Desuden kan CGBC foretage revisioner i form af en 
intern vurdering af Koncernselskaberne. Den Databeskyttelsesansvarlige modtager 
resultaterne fra den interne vurdering og informerer Vice President og Chief 
Compliance Officer samt John Deeres interne revisionsafdeling om betydningsfulde 
resultater.    

Hvis sådanne revisioner finder, at der er behov for korrigerende handlinger, vil der 
blive implementeret korrigerende handlinger under revisionsprocessen. Yderligere 
oplysninger om revisionerne er beskrevet i revisionsprogrammet.   

 

8. Registreredes Rettigheder: Indsigt, Berigtigelse, Sletning, 
Begrænsning, Indsigelse, Portabilitet og Automatiseret 
Beslutningsproces 

Koncernselskaberne skal anvende de implementerede processer og procedurer, der 
giver alle Registrerede, hvis Personoplysninger er underlagt disse BCR'er, mulighed 
for at udøve deres rettigheder, undtagen hvor disse rettigheder kan være begrænset i 
henhold til umiddelbart gældende EU-lovgivning eller national lovgivning for den 
respektive Dataeksportør, som oprindeligt overførte Personoplysningerne til en 
Dataimportør uden for EØS. Disse rettigheder omfatter:   

− Ret til fri og uhindret adgang til en kopi af alle de af den pågældendes 
Personoplysninger, der Behandles, med rimelige mellemrum og uden større 
ventetid eller større udgifter.   
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− Ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af den pågældendes 
Personoplysninger, især hvis de er ufuldstændige eller forkerte.  

− Ret til på et hvilket som helst tidspunkt på grund af den pågældendes særlige 
situation at gøre indsigelse mod Behandling af Personoplysninger, som 
vedrører vedkommende, og som baseret på de legitime interesser forfølges af 
den Dataansvarlige eller tredjemand.  

− Den registrerede har ret til ikke at blive omfattet af en afgørelse, der 
udelukkende er baseret på automatiseret Behandling, herunder profilering, og 
som har retsvirkninger for vedkommende eller på tilsvarende måde i væsentlig 
grad berører vedkommende, medmindre, og i særlige tilfælde, Behandlingen 
er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den Registrerede 
og en Dataansvarlig, eller den er tilladt i henhold til EU-retten eller 
Medlemsstaternes nationale ret, som den Dataansvarlige er underlagt, og som 
også indeholder passende foranstaltninger til at garantere den Registreredes 
Rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser eller er baseret på den 
Registreredes udtrykkelige samtykke. 

− Den Registrerede har ret til at modtage de Personoplysninger om sig selv, 
som vedkommende har givet til en Dataansvarlig, i et struktureret, alment 
anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til 
en anden Dataansvarlig uden hindringer fra den Dataansvarlige, som 
Personoplysningerne blev givet til, i tilfælde hvor Behandlingen af 
Personoplysninger og Særlige Kategorier af Personoplysninger er baseret på 
den Registreredes samtykke eller en kontrakt, og Behandlingen udføres med 
automatiserede midler. 

Registrerede kan udøve deres Rettigheder som Registrerede som beskrevet i afsnit 10. 

 

9. Videreoverførsel  

Med hensyn til Personoplysninger, der er underlagt disse BCR'er, forpligter alle 
Dataimportører sig til at træffe følgende ekstra foranstaltninger, herunder kravene i 
afsnit 12, når de deler Personoplysninger med en Dataansvarlig eller en 
Databehandler.  

  

 9.1.  Deling af Personoplysninger med en Dataansvarlig   

Alle Dataimportører må kun overføre Personoplysninger til en anden Dataansvarlig, 
hvis der er en juridisk grund til Behandling i overensstemmelse med afsnit 4.1.1. og i 
overensstemmelse med de andre Behandlingsprincipper, der er angivet i afsnit 4 i 
disse BCR'er. Dataimportøren skal indhente bindende forpligtelser fra den 
Dataansvarlige, hvor det er nødvendigt og muligt inden for rimelighedens grænser. I 
tilfælde af at den nationale lovgivning forhindrer Koncernselskabet i at opfylde disse 
BCR'er, finder afsnit 12 anvendelse. 
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9.2. Fælles Dataansvar 

Alle Dataeksportører og Dataimportører, der i fællesskab fastlægger 
Behandlingsformålene og -hjælpemidlerne, skal være bundet af en skriftlig aftale, der 
behørigt afspejler de Fælles Dataansvarliges respektive roller og forhold med hensyn 
til de Registrerede. Det væsentlige i ordningen skal stilles til rådighed for den 
Registrerede. De skal navnlig på en gennemsigtig måde fastlægge deres respektive 
ansvarsområder med hensyn til overholdelse af forpligtelserne i GDPR, navnlig 
udøvelsen af den Registreredes rettigheder og pligten til at levere gennemsigtige 
oplysninger i henhold til afsnit 4.1.2. i disse BCR'er.  

  

 9.3.  Overdragelse af Behandlingen af Personoplysninger til en 
Databehandler  

Alle Dataimportører, der overfører Personoplysninger, som er omfattet af disse BCR'er, 
til en Databehandler, må kun vælge en Databehandler, der stiller tilstrækkelige garantier 
om at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan 
måde, at Behandlingen vil overholde kravene i GDPR og disse BCR'er og sikre 
beskyttelsen af de Registreredes rettigheder.  For at undgå misforståelser gælder dette 
punkt både for eksterne Databehandlere, som ikke er Koncernselskaber, samt 
Koncernselskaber, der fungerer som Databehandlere for andre Koncernselskaber.   

Databehandleren skal være bundet af en skriftlig kontrakt eller en anden retsakt i 
henhold til EU-retten eller Medlemsstaternes nationale ret, som er bindende for 
Databehandleren, og som beskriver Behandlingens genstand og varighed, 
Behandlingens art og formål, typen af Personoplysninger og kategorierne af 
Registrerede samt den Dataansvarliges forpligtelser og rettigheder. I kontrakten eller 
retsakten fastsættes det navnlig, at Databehandleren: 

− kun Behandler Personoplysningerne efter dokumenterede ordrer fra den 
Dataansvarlige, herunder i forbindelse med overførsler af Personoplysninger 
til et tredjeland eller en international organisation, medmindre dette er 
påkrævet i henhold til EU-retten eller Medlemsstaternes nationale ret, som 
Databehandleren er underlagt; i så fald skal Databehandleren underrette den 
Dataansvarlige om dette juridiske krav inden Behandlingen, medmindre den 
pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige 
samfundsmæssige interesser, 

− sikre, at de personer, der er autoriseret til at behandle Personoplysninger, har 
forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, 

− iværksætter passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer 
et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til risikoen, 

− opfylder de betingelser, der er omhandlet forneden, for at gøre brug af en 
anden databehandler, 

− under hensyntagen til Behandlingens karakter, så vidt muligt bistår den 
Dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger, med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelse til at 
besvare anmodninger om udøvelse af den Registreredes Rettigheder, 
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− bistår den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af sikkerheden for 
behandlingen, anmeldelseskrav til både Tilsynsmyndigheden og Registrerede i 
tilfælde af brud på Persondatasikkerheden, konsekvensanalyser vedrørende 
databeskyttelse og forudgående høring af Tilsynsmyndigheden under 
hensyntagen til Behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige 
for Databehandleren, 

− efter den Dataansvarliges valg sletter eller tilbageleverer alle 
Personoplysninger til den Dataansvarlige, efter at tjenesterne vedrørende 
Behandling er ophørt, og sletter eksisterende kopier, medmindre EU-retten 
eller Medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af 
Personoplysningerne, 

− stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af disse 
krav, til rådighed for den Dataansvarlige og bidrager til revisioner, herunder 
inspektioner, der foretages af den Dataansvarlige eller en anden revisor, som 
er bemyndiget af den Dataansvarlige. Databehandleren skal omgående 
underrette den Dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening 
er i strid med GDPR eller Databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller 
Medlemsstaternes nationale ret. 

 

Databehandleren må ikke gøre brug af en anden Databehandler uden forudgående 
specifik eller generel skriftlig tilladelse fra den Dataansvarlige. I tilfælde af en generel 
skriftlig tilladelse skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige om alle planlagte 
ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af andre Databehandlere, hvorved den 
Dataansvarlige får mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. 

Hvis en Databehandler gør brug af en anden Databehandler til udførelse af 
specifikke Behandlingsaktiviteter på vegne af den Dataansvarlige, skal de samme 
forpligtelser med hensyn til Databeskyttelse, som er fastsat i kontrakten eller en 
anden retsakt, der er indgået mellem den Dataansvarlige og Databehandleren, og 
hvis indhold er beskrevet ovenfor, pålægges denne anden Databehandler i form af en 
kontrakt eller en anden retsakt i henhold til EU-retten eller Medlemsstaternes 
nationale ret, navnlig med hensyn til at sikre tilstrækkelige garantier om at træffe 
passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, så 
Behandlingen vil opfylde kravene i GDPR. Hvis denne anden Databehandler ikke 
opfylder sine forpligtelser med hensyn til Databeskyttelse, beholder den første 
Databehandler det fulde ansvar for udførelsen af denne anden Databehandlers 
forpligtelser over for den Dataansvarlige. 

 

 9.4.  Internationale overførsler  

Hvis en Dataimportør overfører Personoplysninger, der er omfattet af disse BCR'er, 
til en Dataansvarlig eller en Databehandler, som ikke er et Koncernselskab, og som 
er placeret i et tredjeland uden for EØS, må denne kun overføre 
Personoplysningerne til en Modtager, der er placeret i et land, territorium eller en 
sektor, hvor Europa-Kommissionen har besluttet, at dette særlige tredjeland, område 
eller den specifikke sektor sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau; ellers skal 
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overførslen, i mangel af en sådan afgørelse om tilstrækkelighed, baseres på 
passende garantier, såsom: 

− Bindende virksomhedsregler for Modtageren,  

− Standardmæssige kontraktbestemmelser, der er vedtaget af Europa-
Kommissionen eller vedtaget af en Tilsynsmyndighed, og som er godkendt af 
Europa-Kommissionen, eller  

− Et godkendt adfærdskodeks eller en certificeringsmekanisme sammen med 
Modtagerens bindende forpligtelser, som kan håndhæves.  

Dataimportøren skal vurdere, om Modtageren i et tredje land uden for EØS er 
underlagt Lovkrav i det pågældende land, som sandsynligvis vil have en væsentlig 
negativ virkning på de garantier, der stilles i henhold til ovenstående. Dataimportøren 
skal, om nødvendigt, identificere og implementere passende supplerende 
foranstaltninger for at sikre, at resultaterne behandles korrekt, så et tilstrækkeligt 
niveau af beskyttelse af Personoplysningerne opretholdes. 

I undtagelsestilfælde (hvor overførslen ikke kan baseres på en afgørelse om 
tilstrækkelighed eller passende garantier) kan overførslen finde sted på grundlag af 
en lovfæstet undtagelse, herunder: 

− Den Registreredes udtrykkelige samtykke til overførslen. 

− Overførslen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt mellem den 
Registrerede og den Dataansvarlige eller for gennemførelsen af 
foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen, der træffes på den 
Registreredes anmodning. 

− Overførslen er nødvendig for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt, der 
er indgået i den Registreredes interesse mellem den Dataansvarlige og en 
anden fysisk eller juridisk person. 

− Overførslen er nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser, som er 
anerkendte i EU-retten eller i EU-medlemsstaternes lovgivning (som den 
Dataansvarlige er underlagt). 

− Overførslen er nødvendig i forbindelse med etablering, udøvelse eller forsvar 
af retskrav. 

− Overførslen er nødvendig for at beskytte den Registreredes eller andre 
personers vitale interesser i tilfælde, hvor den Registrerede ikke fysisk eller 
juridisk set er i stand til at give sit samtykke.    

I begrænsede tilfælde, og kun hvis ingen af ovenstående bestemmelser finder 
anvendelse, kan overførslen finde sted, forudsat at den ikke gentager sig, kun 
vedrører et begrænset antal Registrerede og er nødvendig med henblik på vægtige 
legitime interesser, der forfølges af den Dataansvarlige, og som ikke tilsidesættes af 
den Registreredes interesser eller rettigheder og frihedsrettigheder, og den 
Dataansvarlige har vurderet alle omstændighederne omkring dataoverførslen og har 
givet passende garantier for at beskytte Personoplysningerne. Tilsynsmyndigheden 
skal underrettes om en sådan overførsel.  
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Dataeksportøren skal, hvor det er nødvendigt, indhente tilladelse fra en kompetent 
Tilsynsmyndighed.  

 

10. Den Registreredes Rettigheder og Klagemekanisme 

Registrerede kan til hver en tid udøve deres rettigheder som Registrerede og indgive 
en klage over et Koncernselskabs overholdelse af disse BCR'er. Der findes en 
internetformular til Anmodninger vedrørende Registreredes Rettigheder på 
www.deere.com/privacy. Derudover kan Registrerede bruge klageformularen, som er 
tilgængelig på www.deere.com/privacy, til at indgive en klage. Registrerede kan også 
kontakte John Deere direkte som beskrevet i afsnit 18.  

I tilfælde af en Anmodning vedrørende Registreredes Rettigheder eller en klage, der 
indgives via internetformularen eller klageformularen, vil den Registrerede modtage en 
automatisk bekræftelse for modtagelsen. Alle Anmodninger vedrørende Registreredes 
Rettigheder og klager bliver besvaret uden unødig forsinkelse og under alle 
omstændigheder senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. I undtagelsestilfælde 
kan denne frist forlænges med yderligere to måneder, hvis det er nødvendigt, under 
hensyntagen til anmodningernes kompleksitet og antal. Klageren skal underrettes om en 
sådan forlængelse inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen sammen med en 
begrundelse for forsinkelsen. Koncernselskaberne samarbejder med teknikere, juridiske 
rådgivere og oversættere på at finde en løsning på klagen.   

Registrerede kan indgive et krav til en kompetent Tilsynsmyndighed eller en domstol, 
som beskrevet i afsnit 12. Selvom det ikke er et krav, opfordres Registrerede til først 
at indberette deres klage via klageordningen. Dette vil give John Deere mulighed for 
at reagere hurtigt og effektivt på problemet.  

  

11. Ansvar  

John Deere GmbH & Co KG, John Deere Str. 70, 68163 Mannheim, Tyskland, 
påtager sig ansvaret for enhver overtrædelse af disse BCR'er begået af 
Koncernselskaber uden for EØS og forpligter sig til (i) at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at afhjælpe overtrædelser begået af Koncernselskaber uden for 
EØS og (ii) at betale passende kompensation til alle Registrerede, hvis 
Personoplysninger er underlagt disse BCR'er, for skade som følge af overtrædelser 
af disse BCR'er begået af Koncernselskaber uden for EØS på samme måde og med 
det samme omfang, som Registrerede ville have ret til i henhold til tysk lovgivning 
eller lovgivningen i den respektive Dataeksportørs land inden for EØS.    

Ingen af bestemmelserne i disse BCR'er tillader, at Registrerede har ret til 
kompensation for skade ud over dette, i særdeleshed skal dobbelt dækning af eller 
pønalt begrundet erstatning for eller skadeserstatning vedrørende tredjeparter for 
enhver overtrædelse af disse BCR'er eller den interne koncernaftale udelukkes. Intet i 
dette punkt ekskluderer eller begrænser erstatningsansvaret ved død eller 
personskade forårsaget af enten John Deere GmbH & Co KG eller et Koncernselskab, 
ved bedrageri eller andre erstatningsansvar forårsaget med forsæt eller ved grov 
forsømmelse begået af John Deere GmbH & Co KG eller et Koncernselskab.  

http://www.deere.com/privacy
http://www.deere.com/privacy
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12. Gennemsigtighed, når Overholdelse af BCR'erne forhindres af 
National Ret    

Hvis et Koncernselskab har grund til at antage, at den lovgivning, der gælder for det, 
forhindrer det i at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse BCR'er eller har 
væsentlig indflydelse på garantierne i GDPR, underretter det straks Dataeksportøren 
og den Databeskyttelsesansvarlige (medmindre det er forbudt af en 
retshåndhævende myndighed, f.eks. et strafferetligt forbud for at bevare 
fortroligheden i forbindelse med en retshåndhævende efterforskning). 

Hvis et Koncernselskab er underlagt nogen juridiske Krav i et tredjeland, der kan 
forventes at have en betydelig negativ indvirkning på de garantier, der stilles i disse 
BCR'er, bør dette problem indberettes til den kompetente Tilsynsmyndighed. Dette 
omfatter enhver juridisk bindende anmodning om videregivelse af 
Personoplysningerne fra en retshåndhævende myndighed eller et statsligt 
sikkerhedsorgan. I et sådant tilfælde skal den kompetente Tilsynsmyndighed 
informeres klart om anmodningen, herunder oplysninger om de ønskede data, det 
anmodende organ og retsgrundlaget for videregivelsen (medmindre andet er forbudt, 
f.eks. et forbud i henhold til strafferetten for at bevare fortroligheden i forbindelse 
med en retshåndhævende efterforskning). 

Hvis suspenderingen og/eller anmeldelsen er forbudt, vil Koncernselskabet gøre sit 
bedste for at opnå ret til at frasige sig dette forbud for at kunne formidle så mange 
oplysninger, det kan, så hurtigt som muligt, og for at kunne påvise, at det har gjort dette. 

Hvis Koncernselskabet ikke er i stand til at underrette den kompetente 
Tilsynsmyndighed, selv om det har gjort sit bedste, skal det hvert år fremsende 
generelle oplysninger om de anmodninger, det har modtaget, til den kompetente 
Tilsynsmyndighed (f.eks. antal ansøgninger om videregivelse af oplysninger, hvilken 
type oplysninger der anmodes om, om muligt hvem der foretog anmodningen osv.). 

Under alle omstændigheder må overførsler af Personoplysninger fra et Koncernselskab 
til en offentlig myndighed ikke være storstilede, uforholdsmæssige og tilfældige på en 
måde, der går ud over, hvad der er nødvendigt i et demokratisk samfund.   

Kravene i afsnit 4 kan tilsidesættes i den udstrækning, det er tilladt ifølge umiddelbart 
gældende EU-lovgivning eller den nationale lovgivning for den pågældende 
Dataeksportør, som oprindeligt overførte Personoplysningerne til en Dataimportør 
uden for EØS.  

13. Forholdet mellem BCR'erne og National Lovgivning 

I tilfælde af at lokal lovgivning i EØS finder anvendelse for et Koncernselskabs 
Behandling af Personoplysninger og kræver et højere niveau af Databeskyttelse, vil 
denne have forrang for disse BCR'er.   

Under alle omstændigheder skal Personoplysningerne Behandles i 
overensstemmelse med principperne for Behandling af Personoplysninger, der er 
angivet i GDPR og i den relevante nationale lovgivning.  
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14. Gensidig Retshjælp og Samarbejde med Tilsynsmyndigheder  

Koncernselskaberne vil i rimeligt omfang samarbejde og hjælpe hinanden med at 
behandle anmodninger eller klager fra Registrerede i forbindelse med disse BCR'er.   

Tilsynsmyndigheder, der har godkendt disse BCR'er, eller som har kompetence med 
hensyn til Koncernselskaber i overensstemmelse med disse BCR'er, kan kontrollere 
Koncernselskabernes overholdelse af BCR'erne. Koncernselskaberne påtager sig 
yderligere i rimeligt omfang at samarbejde med de kompetente Tilsynsmyndigheder 
om undersøgelser, revisioner eller forespørgsler i forbindelse med overholdelse af 
disse BCR'er og overholder juridisk bindende rådgivning fra de kompetente 
Tilsynsmyndigheder med hensyn til tolkningen og anvendelsen af disse BCR'er.  

  

15. Påberåbelse af Tredjemandsløftet 

Registrerede, hvis Personoplysninger er underlagt disse BCR'er, har ret til at 
håndhæve afsnit 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 og 17 i disse BCR'er i medfør af 
påberåbelse af tredjemandsløftet under hensyn til de øvrige bestemmelser i 
BCR'erne.    

Registrerede, hvis Personoplysninger er underlagt disse BCR'er, kan forsøge at 
gennemtvinge overholdelse af de ovennævnte regler, som er blevet offentliggjort i 
medfør af afsnit 16 samt GDPR, herunder navnlig, men ikke begrænset til, retsmidler, 
ansvar og sanktioner, og kan kræve skadeserstatning ved at indgive en klage til de 
kompetente Tilsynsmyndigheder og de kompetente domstole i EØS, men ikke til 
nogen anden Tilsynsmyndighed, domstol eller ret i en retskreds uden for EØS. I 
tilfælde hvor disse BCR'er overtrædes af Koncernselskaber uden for EØS, kan de 
også klage til de kompetente Tilsynsmyndigheder og de kompetente domstole i EØS, 
enten i Dataeksportørens retskreds, som defineret i disse BCR'er, eller i John Deere 
GmbH & Co KG's retskreds, hvor myndighederne eller domstolene har jurisdiktion, og 
de Registrerede har rettigheder over og retsmidler mod John Deere GmbH & Co KG 
på samme fod, som hvis overtrædelsen, der blev begået af Koncernselskabet uden 
for EØS, var blevet begået af John Deere GmbH & Co KG. Hvis den Registrerede 
fremsætter et sådant krav, ligger bevisbyrden med hensyn til at bevise, at 
Koncernselskabet uden for EØS ikke er ansvarlig for den overtrædelse af BCR'erne, 
som den Registreredes krav er baseret på, hos John Deere GmbH & Co KG. Hvis 
sidstnævnte kan bevise, at Koncernselskabet uden for EØS ikke er ansvarlig for 
handlingen, kan denne frigøre sig fra ethvert ansvar.  

For at undgå misforståelser påvirker disse BCR'er ikke de Registreredes rettigheder 
ifølge gældende lokal lovgivning om Databeskyttelse i EØS og påvirker ikke og 
begrænser ikke på anden måde de Registrerede i at håndhæve deres rettigheder i 
henhold til al gældende lokal lovgivning i EØS.  

 

16. Opdatering af Indholdet i disse BCR'er og Liste over Koncernselskaber   

Disse BCR'er kan blive opdateret og ændret. John Deere GmbH & Co KG skal en 
gang om året underrette Tilsynsmyndighederne om væsentlige ændringer i disse 
BCR'er eller i listen over Koncernselskaber og også informere de Registrerede om 
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sådanne ændringer på passende vis. John Deere GmbH & Co KG skal meddele 
Koncernselskaberne om alle ændringer i disse BCR'er. 

Hvis en ændring eventuelt vil påvirke det beskyttelsesniveau, der tilbydes i disse 
BCR'er, eller i væsentlig grad påvirker disse BCR'er (dvs. ændringer af bindende 
karakter), skal Koncernselskaberne og de relevante kompetente Tilsynsmyndigheder 
omgående informeres derom.  

Den Databeskyttelsesansvarlige hos John Deere GmbH & Co KG skal føre en fuldt 
opdateret liste over Koncernselskaber, som forefindes i Bilaget til disse BCR'er, og 
holde styr på og registrere alle opdateringerne til disse BCR'er. Der vil ikke blive 
foretaget nogen overførsler af Personoplysninger i henhold til disse BCR'er, før det 
nye Koncernselskab er gyldigt bundet af BCR'erne.   

  

17. Offentliggørelse   

Disse BCR'er skal offentliggøres, og der skal stilles et link til rådighed på alle i EØS-
placerede Koncernselskabers websteder og på intranettet for Medarbejderne. 
Registrerede kan anmode om en kopi af disse BCR'er ved at kontakte John Deere 
som forklaret i afsnit 18.  

 

18. Kontaktinformationer 

Kontakt i EØS:   

Databeskyttelsesansvarlig  
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 
John Deere GmbH & Co KG  
John Deere Str. 70 68163  
Mannheim  
Tyskland  

 

Kontakt uden for EØS:    

Chef for beskyttelse af personlige oplysninger 
PrivacyManager@JohnDeere.com  
Center for Global Business Conduct  
Deere & Company  
One John Deere Place  
Moline, Illinois 61265-8089  
USA  
 

 

Ikrafttrædelsesdato: 7. maj 2021 
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Bilag 
Liste over koncernselskaber – status pr. 7. maj 2021 

Land Firmanavn Firmaadresse 

Argentina 
John Deere Credit 
Compañia Financiera, 
Sociedad Anonima S.A 

Juan Orsetti 481, Granadero Baigorria, Provincia De Santa Fe, 
Argentina, S2152CFA 

Australia John Deere Financial 
Limited 

166 - 170 Magnesium Drive, Crestmead, Queensland, 4132 
Australia 

Australia John Deere Limited 
(Australia) 

166 - 170 Magnesium Drive, Crestmead, Queensland, 4132,  
Australia 

Australia Waratah Forestry Equipment 
Pty. Ltd. 5 Collins Road, Melton Victoria, 3337, Australia 

Australia Wirtgen Australia Pty. Ltd. Lot 2, Great Eastern Highway (off Apac Way), South Guildford 
WA 6055, Australia 

Austria Wirtgen Österreich GmbH Dr. Linsinger Str. 5, 4662 Steyrermühl, Austria 
Belgium Wirtgen Belgium B.V.B.A. Schoonmansveld 19a, 2870 Puurs, Belgium 

Brazil Ciber Equipamentos 
Rodoviários Ltda. 

Rua Senhor Do Bom Fim, 177, Porto Alegre / RS CEP 91140-
380, Brazil 

Brazil Banco John Deere S.A. 
Rod. Eng. Ermenio de Oliveira Penteado (SP-075) s/n, km 57,5 
Prédio 1, 1º Andar, Bairro Helvétia, Indaiatuba, Sao Paulo 
13337-300 Brazil 

Brazil John Deere Brasil Ltda. Engenheiro Jorge Antonio Dahne Logemann, 600, Industrial 
District, Rio Grande do Sul, Horizontina, 98920-000, Brazil 

Brazil John Deere Equipamentos 
do Brasil Ltda. 

Rod. Eng. Ermênio de Oliveira Penteado, s/n, Between km 61 
+ 160 mt, to 280 mt.,Indaiatuba, Sao Paulo  13.337-300, Brazil 

Brazil 
Pla Maquinas 
Pulverizadoras e 
Fertilizadoras S.A. 

Av. Getúlio Vargas 10465, Canoas Rio Grande do Sul, Brazil 
92426-000 

Bulgaria Wirtgen Bulgaria EOOD 2A, Fr.Joliot-Curie Str, St.2 
1113 Sofia, Bulgaria 

Chile John Deere Financial Chile 
SpA 

Avenida Presidente Riesco No. 5561, Bldg. Arrau, 4th Fl, No. 
401, Las Condes, Santiago, Chile 

China John Deere Finance Lease 
Co., Ltd. 1st Floor, No. 89, 13th Avenue, TEDA, Tianjin, China 300457  

China Wirtgen (China) Machinery 
Co. Ltd. 

No. 99, ChuangYe Road, Langfang Economic and Technical 
Development Zone, Hebei, 065001, P.R. China  

China Wirtgen (Foshan) Machinery 
Co. Ltd. 

Xile Ave., Leping Town, Sanshui District 
Foshan 528137  China 

China Wirtgen (Taicang) Machinery 
Co. Ltd. 

Qu A Road, Taicang Economy Development Area, Taicang, 
China 

China Wirtgen Hong Kong Ltd. Unit C, 20/F., Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wan Chai, 
Hong Kong, China 

China John Deere (China) 
Investment Co., Ltd. 

The 2nd floor, No. 28 Building , No. 10 Jiuxianqiao Road, 
Chaoyang District, Beijing, China  100015, China 
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China 
John Deere (Harbin) 
Agricultural Machinery Co., 
Ltd. 

No. 6 Hanan 8th Avenue, Core Zone, Harbin New South 
Industrial City, Harbin, China, Harbin, 

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

No. 1 Lianmeng Road, Jiamusi 154002, Heilongjiang Province, 
China 

China 
John Deere (Ningbo) 
Agricultural Machinery Co., 
Ltd. 

 1792 Cihainanlu Road, Camel Street, Zhenhai District, Ningbo, 
314002, China 

China John Deere (Tianjin) 
Company, Limited No. 89,13th Avenue, TEDA, Tianjin, China 300457, China 

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

No. 309\310, 3rd Floor, No.92 Haibin 5th Road, Tianjin Free 
Trade Zone（Bailment No.20170416, of Tianjin Shengxin 
Business Secretary Co., Ltd., China 

Denmark Wirtgen Denmark A/S Taulov, Taulov Kirkevej 28, 7000 Fredericia, Denmark 

Estonia OÜ Wirtgen Eesti Saha-Loo tee 14, Iru küla 74206, Jõelähtme vald,  Harju 
Maakond, Estonia 

Finland Waratah OM Oy Rahtikatu 14, Joensuu, 80100, Finland 
Finland Wirtgen Finland Oy Huurrekuja 11, 04360 Tuusula, Finland 
Finland John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, PL 474 Tampere, FIN-33101, Finland 

France Compagnie Commerciale 
Ribouleau 12 rue Beaujon, Paris, France 75008 

France John Deere S.A.S. La Foulonnerie, 45401 Fleury-les-Aubrais, BP 11013, France 
France Ribouleau Monosem 12, rue Edmond Ribouleau, Largeasse, France 79240 

France Wirtgen France S.A.S. 7, rue Marc Seguin - BP 31633, 95696 Goussainville Cedex, 
France 

France John Deere Solutions 
Réseau S.A.S 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, France 

Georgia Wirtgen Georgia LLC Uznadse Str. 4, 0102 Tbilisi, Georgia 

Germany Deere & Company European 
Office John Deere Strasse 70, Mannheim, Germany 68163 

Germany John Deere Walldorf GmbH 
& Co. KG John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Germany 

Germany Maschinenfabrik Kemper 
GmbH & Co. KG Breul , 48703 Stadtlohn, Germany 

Germany 
Maschinenfabrik Kemper 
Verwaltungs- und 
Beteiligungs-GmbH 

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

Germany baukema Handel GmbH Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen,  Germany 

Germany 
Wirtgen Deutschland 
Vertriebs- und Service 
GmbH 

Ulstettstraße 6, 86167 Augsburg, Germany 

Germany Wirtgen GmbH Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen,  Germany 

Germany Wirtgen Mineral 
Technologies GmbH Reinhard-Wirtgen-Str. 2,  53578 Windhagen, Germany 

Germany Wirtgen North Africa GmbH Reinhard-Wirtgen-Str.2, 53578 Windhagen, Germany 

Germany Wirtgen Road Technologies 
GmbH Reinhard-Wirtgen-Str. 2,  53578 Windhagen, Germany 

Germany 
WIRTGEN GROUP Branch 
of John Deere GmbH & Co. 
KG 

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,  53578 Windhagen, Germany 
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Germany John Deere GmbH & Co. KG John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Germany 
Germany HAMM AG Hammstraße 1, 95643 Tirschenreuth, Germany 
Germany Joseph Vögele AG Joseph Vögele Strasse 7, 67075 Ludwigshafen, Germany 
Germany Kleemann GmbH Manfred-Wörner-Str. 160, 73037 Göppingen, Germany 
Germany Wirtgen International GmbH Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 Windhagen,  Germany 
Hungary Wirtgen Budapest Kft. Erdöalja u.1, 2363 Felsöpakony, Hungary 

India Wirtgen India Pvt. Ltd. Gat No.301/302, Bhandgaon-Khor Road, Village-Bhandgaon, 
Tal.Daund, Dist.Pune -412214, India 

India John Deere Financial India 
Private Limited 

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

India John Deere India Private 
Limited 

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

Ireland John Deere Forestry Limited Ballyknocken, Glenealy, Co. Wicklow, Ireland 

Ireland The Vapormatic Company 
(Ireland) Limited Kestral Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, United Kingdom 

Ireland Wirtgen Ireland Ltd. Merchants House, 27/30 Merchants Quay, Dublin 8, Ireland 
Italy Wirtgen Macchine S.r.l. Via delle Industrie 7, 20082 Noviglio (Milano), Italy 
Italy John Deere Italiana S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Vignate (Milano) 20060, Italy 
Italy Mazzotti S.r.l. Via Dismano, 138, 48124 Ravenna RA, Italy 

Italy John Deere Acceptances 
S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Vignate (Milano) 20060, Italy 

Japan Wirtgen Japan Co. Ltd. Tsunekura Building 3F, 20-6, Jinbo-cho 2 chome, Kanda, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0051, Japan 

Latvia SIA Wirtgen Latvia Adazu iela 28, Bukulti, Garkalnes pagasts, 1024 Riga, Latvia 
Lithuania UAB Wirtgen Lietuva Liepkalnio g. 188, 13242 Vilnius, Lithuania                       

Luxembourg John Deere Cash 
Management S.à r.l. 

43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy 
of Luxembourg 

Luxembourg John Deere Holding LLC 1 
S.C.S. 7 rue Robert Stuemper, Luxembourg L-2557, Luxembourg 

Luxembourg John Deere Technologies 
S.C.S. 

7, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg, Grand-Duchy of 
Luxembourg 

Luxembourg John Deere Walldorf GmbH 43 avenue John F. Kennedy, Luxemburg, L-1855, Grand-duchy 
of Luxembourg 

Luxembourg John Deere Bank S.A. 43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy 
of Luxembourg 

Luxembourg John Deere Luxembourg 
Investment S.à r.l. 

43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy 
of Luxembourg 

Luxembourg John Deere Mexico S.à r.l. 43, avenue John F. Kennedy, Luxembourg 1855 Grand-duchy 
of Luxembourg 

Malaysia Wirtgen (M) SDN BHD 
No.12A Jalan Mandolin 33/5, Shah Alam Premier Industrial 
Park, Seksyen 33, 40400 Shah Alam 
Selangor,  Malaysia 

Mexico 
John Deere Financial 
Mexico, S.A. de C.V. 
SOFOM, ENR 

Boulevard Diaz Ordaz número 500, interior A, Colonia la 
Leona, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, 66210, Mexico 
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Mexico Servicios Administrativos 
John Deere S.A. de C.V. 

Boulevard Diaz Ordaz número 500, interior A, Colonia la 
Leona, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, 66210, Mexico 

Mexico John Deere Shared Services 
Mexico S. de R.L. de C.V. 

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

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

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

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

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

Netherlands John Deere Enschede B.V. Postbus 130, 7500 AC, Enschede, Netherlands 

Netherlands John Deere Fabriek Horst 
B.V. 

Energiestraat 16, NL-5961 PT Horst, Postbus 6006, The 
Netherlands 

Netherlands John Deere Nederland B.V. Energiestraat 16, NL-5961 PT Horst, Postbus 6006, The 
Netherlands 

Netherlands John Deere Real Estate B.V. Energiestraat 16, NL-5961 PT Horst, Postbus 6006, The 
Netherlands 

Netherlands Wirtgen Nederland B.V. Velsenstraat 1, 4251 LJ  Werkendam, Netherlands 
Norway John Deere Forestry AS Industriveien 13, Kongsvinger, N-2212, Norway 

Norway Wirtgen Norway AS Gallebergveien 18, Postboks 64, 3071 Sande i Vestfold, 
Norway 

Philippines Wirtgen Philippines Inc. R. Wirtgen Building, Sitio Datag, Maribago, Lapu Lapu City, 
Cebu, 6015 Philippines, Philippines 

Poland Wirtgen Polska Sp.z o.o. Ul. Ostrowska 344, 61-312 Poznan, Poland 
Poland John Deere Polska Sp.z o.o. ul. Poznańska 1B, 62-080 Tarnowo Podgórne, Poland 

Romania Wirtgen Romania S.R.L. Str. Zborului nr 1-3, Otopeni, 075100 Bucuresti - Otopeni, 
Romania 

Russia John Deere Rus. Limited 
Liability Company 

Vladenie "Skladi 104" Bld. 2, Belye Stolby Microdistrict, 
Domodedovo Town, Russian Federation 142050 

Russia OOO Wirtgen International 
Service Ul. Urzhumskaja 4, 129 343 Moskau, Russia 

Russia Limited Liability Company 
John Deere Financial 

Belye Stolby microdistrict, vladenie "Warehouse 104", building 
2, Domodedovo, Russian Federation, 142050 

Serbia Wirtgen-Srbija d.o.o. Bezanijska kosa, Partizanske avijacije 1, 11070 Beograd, 
Serbia 

Singapore John Deere Asia 
(Singapore) Private Limited 

438 Alexandra Road #12-01/04, Alexandra Point, Singapore, 
Singapore 119958 

Singapore Wirtgen Singapore Pte. Ltd. No. 5 Tuas Avenue 18A, Singapore 638854, Singapore 

South Africa Wirtgen South Africa (Pty) 
Ltd. 52 Maple Street, Pomona, Kempton Park 1619, South Africa 

South Africa John Deere (Proprietary) 
Limited 

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

Spain John Deere Iberica S.A. Apartado de Correos 14412, 28080 Madrid, Spain 

Spain King Agro Europa, S.L. C/Doce 10 Polígono Industrial Canya dels Cond Picassent 
(Valencia), Spain, 46220 

Sweden John Deere Forestry AB Fyrgatan 8, Box 502, Maersta, S-195 25, Sweden 
Sweden Svenska John Deere A.B. Box 503 195 91 Märsta, Sweden 
Sweden Wirtgen Sweden AB Björnstorpsvägen 18, 342 30 Alvesta, Sweden 



 

23 

Center for Global Business Conduct 

Virksomhedsbrug 

Thailand John Deere (Thailand) 
Limited 

No. 90, CW Tower A, 32nd Floor, Unit No. A3202, 
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-District, Huai Kwang 
District Bangkok Metropolis, Bangkok, 10310, Thailand 

Thailand John Deere Leasing 
(Thailand) Limited 

No. 90, CW Tower A, 32nd Floor, Unit No. A3202, 
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-District, Huai Kwang 
District Bangkok Metropolis, Bangkok, 10310, Thailand 

Thailand Wirtgen (Thailand) Co. Ltd. 99/9 Moo 6, Bangna-Trad Km. 24 Rd., T.Bang Sao Thong, A. 
Bang Sao Thong, Samutprakarn 10540 Thailand 

Turkey Wirtgen Ankara Makina 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

Wirtgen Ankara Gölbasi Tesisleri, Konya - Ankara Kara Yolu 
3.Km. Ankara Caddesi No:223, Pk. 06830 Gölbasi, Ankara, 
Turkey 

Ukraine John Deere Ukraina TOV 1-A Lenina Street, 08130 village Petropavlivska Borshchagivka, 
Kyyevo - Svyatoshynskyy district, Kyiv region, Ukraine 

Ukraine PIK Wirtgen Ukraine Pyrogivskyy shlyakh Str. 28, 03680 Kyiv, Ukraine 
United 
Kingdom John Deere Limited Harby Road, Langar, Nottingham, NG13 9HT, UK 

United 
Kingdom 

The Vapormatic Company 
Limited 

Kestrel Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, EX2 7LA, 
England 

United 
Kingdom Vapormatic Europe Limited Kestral Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, United Kingdom 

United 
Kingdom Vapormatic U.K. Limited Kestral Way, Sowton Industrial Estate, Exeter, United Kingdom 

United 
Kingdom John Deere Forestry Ltd. Carlisle Airport Trading Estate, Carlisle, Cumbria, Carlisle, 

England CA6 4NW, United Kingdom 

United 
Kingdom Wirtgen Ltd. Wirtgen Group House, Overfield Park, Godfrey Drive, Newark, 

England NG24  2UA, United Kingdom  
United States Wirtgen America, Inc. 6030 Dana Way, Antioch, TN 37013, USA 

United States Deere Credit Services, Inc.  6400 N.W. 86th Street, P.O. Box 6600, Johnston, IA  50131-
6600 

United States Deere Credit, Inc.  6400 N.W. 86th Street, P.O. Box 6600, Johnston, IA  50131-
6600 

United States John Deere Capital 
Corporation 

10587 Double R Blvd, Suite 100,Reno, Nevada  89521, United 
States 

United States ATI Products, Inc. 5100-H W.T. Harris Blvd., Charlotte, NC  28269 
United States Blue River Technology, Inc. C/O One John Deere Place, Moline, IL  61265 

United States Deere Payroll Services, Inc. C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL  
61265 

United States John Deere Agricultural 
Holdings, Inc. 

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

United States John Deere Construction & 
Forestry Company 

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

United States John Deere Electronic 
Solutions, Inc. 1750 NDSU Research Park Drive, Fargo, ND  58102 

United States John Deere Forestry Group 
LLC 

C/O Deere & Company, One John Deere Place, Moline, IL  
61265 
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United States John Deere Shared 
Services, Inc. 

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

United States John Deere Thibodaux, Inc. 244 Highway 3266, Thibodaux, LA  70301-1602 
United States John Deere Warranty, Inc. 400 Cornerstone Drive, Suite 240, Williston, VT  05495 
United States NavCom Technology, Inc. 20780 Madrona Ave, Torrance, CA  90503, United States 

United States Timberjack Corporation 3650 Brookside Parkway, Suite 400, Alpharetta, GA  30022-
4426 

United States Waratah Forestry 
Attachments, LLC 375 International Park, Suite 200, Newnan, GA  30265 

 


