
  

  
    2021  במאי   07:  לאחרונה   עודכן 

  שואפים )  John Deere,  ביחד   כולם (   שבשליטתה   הבת   וחברות   שותפיה ,  Deere & Company  חברת 
  מסוימות   חברות .  פועלת   John Deere  שבהן   במדינות ,  נתונים   הגנת   חוקי   כולל ,  החלים   לחוקים   לציית 

  עבור   מתאימה   ברמה   הגנה   להבטיח   כדי   המחייבים   התאגיד   כללי   את   אימצו   John Deere  בקבוצת 
)  EEA(   האירופי   הכלכלי   באזור   שמקורם   אישיים   נתונים   של   מיוחדות   וקטגוריות   אישיים   נתונים 

  לאפשר   כדי ,  להלן   כמתואר ,  EEA- ב   החברות   מדינות   של   חקיקה   ליישם   כדי   או   GDPR- ל   והכפופים 
  החלים   הנתונים   הגנת   לכללי   בהתאם   שלישיות   מדינות   אל   EEA- מה   אישיים   נתונים   של   העברתם   את 
     . בינלאומיות   נתונים   העברות   על 

  הגדרות   . 1

    : הבאות   ההגדרות   יחולו ,  המחייבים   התאגיד   כללי   למטרות 

  מעבד   או   בקר   בקפדנות   ממלא   שאותה   נתונים   הגנת   מדיניות   הם   (BCR)כללי התאגיד המחייבים  
  אל   אישיים   נתונים   של   העברות   קבוצת   או   העברות   עבור   EEA- ב   חברה   מדינה   של   בשטחה   הקיים 

  ארגונים   של   קבוצה   או ,  משימות   של   קבוצה   בתוך   יותר   או   אחת   שלישית   במדינה   מעבד   או   בקר 
  BCR  כללי   יהיה   פירושם   אלה   BCR  כללי   של   אזכורים ,  להלן ;  משותפת   כלכלית   בפעילות   העוסקים 

  .  John Deere  בתוך   שנקבעו   אלה 

  בשליטה   המצויים ,  הישויות   ושאר   המסונפים   הגורמים   וכל   Deere & Company  -   חבר קבוצה מחויב 
  על   חתימה   ידי - על   אלה   BCR  כללי   לקיים   התחייבו   אשר ,  Deere & Company  של   עקיפה   או   ישירה 
  ;  הקבוצה   במסגרת   פנימי   הסכם 

  לבד ,  אשר   כלשהו   אחר   גוף   או   סוכנות ,  ציבורית   רשות ,  המשפטית   או   הטבעית   האישיות   פירושו   בקר 
  המטרות   כאשר ;  האישיים   הנתונים   עיבוד   של   האמצעים   ואת   המטרות   את   קובע ,  אחרים   בשיתוף   או 

  הקריטריונים   או   הבקר ,  בו   החברה   במדינה   או   באיחוד   החוק   ידי   על   נקבעים   זה   עיבוד   של   והאמצעים 
  ;  בו   החברה   מדינה   של   או   האיחוד   של   החוק   ידי   על   להיקבע   יכולים   למינויו   הספציפיים 

  אישיים   נתונים   המעביר ),  EEA(   האירופי   הכלכלי   באזור   הממוקם   מחויב   קבוצה   חבר   -   מייצא נתונים 
      ; EEA- ל   מחוץ   הממוקם   מחויב   קבוצה   חבר   אל 

,  נוסף   עיבוד   לצורך   הנתונים   ממייצא   אישיים   נתונים   המקבל   מחויב   קבוצה   חבר   -   מייבא נתונים 
  ;  אלה   BCR  בכללי   האמורים   לתנאים   בהתאם 

EEA   -   איסלנד   את   וכן ,  האירופי   באיחוד   החברות   המדינות   את   כיום   הכולל ,  האירופי   הכלכלי   האזור  ,
  ;  ונורווגיה   ליכטנשטיין 

  שפרשו   עובדים   גם   כמו   זמניים   ועובדים   מוחכרים   עובדים   גם   כמו   וזמניים   קבועים   עובדים   -   עובדים 
  ;  לשעבר   ועובדים   לגמלאות 

  הפרלמנט   של   2016/679 (EU)  התקנה   פירושה   ) GDPRהאסדרה הכללית להגנה על מידע ( 
  באשר   טבעית   אישיות   כל   של   הגנתה   בנושא   2016  באפריל   27- ב   שהתקיימה   המועצה   ושל   האירופי 

  ;  אלה   נתונים   של   החופשית   התנועה   ועל   אישיים   נתונים   לעיבוד   בנוגע   היא 

  אישיות );  הנתונים   נושא (   לזיהוי   הניתנת   או   מזוהה   טבעית   לאישיות   הנוגע   מידע   כל   נתונים אישיים 
  באמצעות   ובייחוד ,  בעקיפין   או   ישיר   באופן ,  לזהותה   שניתן   טבעית   אישיות   היא   לזיהוי   הניתנת   טבעית 

  הייחודיים   יותר   או   אחד   גורם   או   מקוון   מזהה ,  מיקום   נתוני ,  זיהוי   מספר ,  שם   כגון   למזהה   התייחסות 

כללי התאגיד המחייבים של 
   Deereקבוצת 
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  האישיות   של   החברתית   או   התרבותית ,  הכלכלית ,  הנפשית , הגנטית ,  הפיזיולוגית ,  הפיזית   לזהותו 
  ;  הטבעית 

  של   עיבוד   המבצע   כלשהו   אחר   גוף   או   סוכנות ,  ציבורית   רשות ,  משפטית   או   טבעית   אישיות   -   מעבד 
  ;  הבקר   מטעם   אישיים   נתונים 

,  אישיים   נתונים   של   קבוצות   על   או   אישיים   נתונים   על   המתבצעות   פעולות   סדרת   או   פעולה   כל   -   עיבוד 
,  אחסון ,  הבניה ,  ארגון ,  תיעוד ,  איסוף   כגון ,  ידניים   או   אוטומטיים   באמצעים   לאו   אם   ובין   כן   אם   בין 

  הפיכתם   או   הנתונים   הפצת ,  שידור   באמצעות   מסירה ,  שימוש ,  היוועצות ,  אחזור ,  שינוי   או   התאמה 
  או   מחיקה ,  הגבלה ,  אחרים   בנתונים   שילוב   או   אחרים   נתונים   מול   הצבתם ,  אחרת   בדרך   לזמינים 
    ; השמדה 

  נתונים   נמסרים   שלידיו   אחר   גוף   או   סוכנות ,  ציבורית   רשות ,  משפטית   או   טבעית   אישיות   -   נמען 
  .  שלישי   בצד   מדובר   לאו   אם   ובין   כן   אם   בין ,  אישיים 

  דעות ,  אתני   או   גזעי   מוצא   החושפים   אישיים   נתונים   -   קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים 
  נתונים ,  גנטיים   נתונים   גם   כמו ,  מקצועי   באיגוד   חברות   או ,  פילוסופיות   או   דתיות   אמונות ,  פוליטיות 

  נתונים   או   בבריאות   הקשורים   נתונים ,  משפטית   אישיות   של   הייחודי   זיהויה   למטרת   ביומטריים 
  ;  טבעית   אישיות   של   מינית   בנטייה   או   המין   בחיי   הקשורים 

  על   והאחראיות   בו   חברות   מדינות   או   האיחוד   ידי   על   שנקבעו   הציבוריות   הרשויות   -   רשויות פיקוח 
  טבעית   אישיות   כל   של   היסודיות   החירויות   ועל   הזכויות   על   הגנה   לשם ,  GDPR- ה   מימוש   אחר   מעקב 
  ;  האיחוד   בתוך   אישיים   נתונים   של   חופשית   זרימה   לאפשר   וכדי ,  לעיבוד   בנוגע   היא   באשר 

,  הנתונים   נושא   שאינו   גוף   כל   או   סוכנות ,  ציבורית   רשות ,  משפטית   או   טבעית   אישיות   -   צד שלישי 
  לבצע   מורשים ,  המעבד   של   או   הבקר   של   הישירה   לסמכותו   בכפוף ,  אשר   והאנשים   המעבד ,  הבקר 
  .  אישיים   נתונים   של   עיבוד 

  ). GDPR(   מידע   על   להגנה   הכללית   האסדרה   לפי   יפורש   אלה   BCR  כללי   לפי   מוגדר   שאינו   דבר   כל 
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  קטגוריות   כולל (   אישיים   נתונים   עבור   מתאימה   ברמה   הגנה   להבטיח   מיועדים   אלה   BCR  כללי 
  חלים   הם .  EEA- ל   מחוץ   שלישיות   למדינות   והמועברים   EEA- ב   שמקורם )  אישיים   נתונים   של   מיוחדות 

  בדרך   שנעשו   או   EEA- ב   שמקורם )  אישיים   נתונים   של   מיוחדות   קטגוריות   כולל (   אישיים   נתונים   על 
  חברה   מדינה   של   חקיקה   ממלאים   שהם   או   GDPR- ל   כפופים   כבר   שהם   או   GDPR- ל   כפופים   אחרת 

,  לעובדים   קשורים ,  EEA- ל   מחוץ   הנמצא   נתונים   מייבא   אל   נתונים   ממייצא   ושמועברים   באיחוד 
,  למפיצים ;  ולערבים   לשוכרים ,  ללווים ,  פוטנציאליים   ללקוחות ,  ללקוחות ;  לעבודה   ולמועמדים   לתלויים 
  לשם   . אחרים   נתונים   ולנושאי   למבקרים ,  מניות   לבעלי ;  ולעובדיהם   עסקיים   לשותפים ,  לספקים 

  BCR  כללי   ידי   על   מכוסים   שהם   אישיים   נתונים   של   העברות   גם   מכסים   אלה   BCR  כללי ,  הבהירות 
  .  הנתונים   מייצא   עבור   כמעבדים   הפועלים   נתונים   מייבאי   אל   אלה 

    

  אינו   שמקורם   אישיים   נתונים   של   מיוחדות   קטגוריות   או   אישיים   נתונים   על   חלים   אינם   אלה   BCR  כללי 
.  באיחוד   חברות   מדינות   של   חקיקה   מיישמים   או   GDPR- ל   אחרת   בדרך   כפופים   ושאינם   EEA- ה   בתוך 

  חבר   אל   ב " בארה   שמקורם   אישיים   נתונים   מעביר   ב " בארה   שבסיסו   מחויב   קבוצה   חבר   אם ,  לדוגמה 
.  BCR- ל   כפוף   אינו   אליה   הקשור   והעיבוד   הנתונים   העברת ,  באוסטרליה   שבסיסו   מחויב   קבוצה 

  תושב   לווה   של   אישיים   נתונים   של   מיוחדות   קטגוריות   או   אישיים   נתונים   עיבוד ,  אחרת   כדוגמה 
  מבקש   התושב   שבה   לעסקה   והקשורים   EEA- ב   אינו   שבסיסו   מחויב   קבוצה   חבר   ידי   על   ב " בארה 

  .  אלה   BCR  לכללי   כפופה   אינה   את ז   העברה ,  EEA- ב   אינו   שבסיסו   מחויב   קבוצה   מחבר   הלוואה 

  

  אלה    BCRטבעם המחייב של כללי   . 3
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  חברי   כל .  הקבוצה   בתוך   הסכם   מכוח   מחויב   קבוצה   חבר   כל   משפטים   מחייבים   אלה   BCR  כללי 
  קבוצה   חבר   כל   של   הביצועית   ההנהלה .  להם   ויצייתו   אלה   BCR  כללי   את   יקיימו   המחויבים   הקבוצה 

      . בהתאמה   המחויב   הקבוצה   חבר   ידי   על   להם   ציות   ועל   אלה   BCR  כללי   קיום   על   אחראית   מחויב 

  קבוצה   חברי .  BCR- ב   המוגדרות   לדרישות   יצייתו   שעובדיו   להבטיח   ישאף   מחויב   קבוצה   חבר   כל 
  לנקיטת   או   משמעתית   לפעולה   להביא   יכול   אלה   BCR  לכללי   ציות - שאי   לעובדיהם   יודיעו   מחויבים 

  לחוקי   בהתאם   העובדים   נגד )  פיטורין   או   רשמית   אזהרה ,  למשל (   התעסוקה   בחוקי   הקבועים   האמצעים 
  . העסקה   לחוזי   ובהתאם   החברה   לכללי   בהתאם   גם   כמו ,  החלים   העבודה   ומועצת   העבודה ,  התעסוקה 

  

  עקרונות הנוגעים לעיבוד נתונים אישיים  . 4

  מעובדים   אישיים   נתונים   על   להלן   המתוארים   העקרונות   את   להחיל   מתחייבים   מחויבים   קבוצה   חברי 
  .  BCR- ל   בכפוף 

  חוקיות, הגינות ושקיפות .  4.1

  נושא   לגבי   שקוף   ובאופן   בהגינות ,  חוקית   בדרך   יעובדו   אישיים   שנתונים   יבטיחו   מחויבים   קבוצה   חברי 
  הנתונים 

  חוקיות והגינות   4.1.1

  בסיס   על   ובמיוחד ,  חוקית   ובדרך   בהגינות   יעובדו   האישיים   שהנתונים   יבטיחו   מחויבים   קבוצה   חברי 
    : להלן   המתוארים   מבין   לפחות   אחד   משפטי 

  פנים   לשתי   משתמעת   שאינה   בדרך   הסכמתו   את   נתן   הנתונים   נושא  ;  

  בהתאם   צעדים   לנקוט   במטרה   או ,  צד   מהווה   הנתונים   נושא   שבו   חוזה   לביצוע   נחוץ   העיבוד  
  ;  חוזה   על   החתימה   לפני   המידע   נושא   לבקשת 

  הבקר   על   החלה   חוקית   לחובה   לציית   כדי   נחוץ   העיבוד  ;  

  המידע   נושא   של   החיוניים   האינטרסים   על   להגן   כדי   נחוץ   העיבוד  ;  

  צד   של   או   הבקר   של   רשמית   סמכות   למימוש   או   הציבור   לטובת   משימה   לביצוע   נחוץ   העיבוד  
  ;  נחשפים   הנתונים   שלפניו   שלישי 

  הצד   גורמי   של   או   השלישי   הצד   של ,  הבקר   של   הלגיטימיים   האינטרסים   למימוש   נחוץ   העיבוד  
  והחירויות   הזכויות   או   האינטרסים   שבהם   מקרים   למעט ,  נחשפים   הנתונים   שלפניהם   השלישי 

  ;  אלה   אינטרסים   על   גוברים   האדם   של   היסודיות 

  של   המדינה   חוקי   לפי   או   ישיר   באופן   עליו   החלים   האירופי   האיחוד   חוקי   לפי   מותר   העיבוד  
  . EEA- ל   מחוץ   נתונים   מייבא   אל   האישיים   הנתונים   את   במקור   שהעביר   הנתונים   מייצא 

  משפטי   בסיס   על   ורק   אך   יעובדו   אישיים   נתונים   של   מיוחדות   שקטגוריות   יבטיחו   מחויבים   קבוצה   חברי 
  : להלן   המתוארים   מבין   לפחות   אחד 

  מטרה   לשם   אלה   אישיים   נתונים   של   לעיבודם   המפורשת   הסכמתו   את   נתן   הנתונים   נושא  
  קובעים   באיחוד   חברה   מדינה   של   או   האיחוד   של   חוק   כאשר   למעט ,  יותר   או   אחת   מוגדרת 

  ; אסור   שהעיבוד 

  נושא   של   או   הבקר   של   הספציפיות   הזכויות   ומימוש   ההתחייבויות   מילוי   לשם   נחוץ   העיבוד  
  על   מורשים   שהם   ככל   הסוציאלית   וההגנה   הלאומי   הביטוח   וחוקי   התעסוקה   בשדה   הנתונים 

  של   לחוק   בהמשך   קיבוצי   הסכם   ידי   על   או   בו   החברה   מדינה   של   או   האיחוד   של   החוק   ידי 
  של   היסודיים   ולאינטרסים   לזכויות   הולמים   אבטחה   אמצעי   והמגדיר   באיחוד   החברה   מדינה 
  ; הנתונים   נושא 
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  אחרת   טבעית   אישיות   של   או   הנתונים   נושא   של   החיוניים   האינטרסים   על   להגנה   נחוץ   העיבוד  ,
  ; הסכמתו   את   לתת   חוקית   או   פיזית   מבחינה   מסוגל   אינו   הנתונים   נושא   שבהם   במקרים 

  הנתונים   נושא   בידי   הכלל   לנחלת   גלוי   באופן   שנעשו   אישיים   לנתונים   קשור   העיבוד ;  

  בתי   שבה   עת   בכל   או   עליהן   להגנה   או   למימושן   או   משפטיות   תביעות   לביסוס   נחוץ   העיבוד  
  ; השיפוטי   בתפקידם   פועלים   משפט 

  מדינה   של   או   האיחוד   של   חוק   בסיס   על ,  מהותי   ציבורי   אינטרס   של   מסיבות   נחוץ   העיבוד  
  מידע   על   להגנה   הזכות   מהות   את   יכבד ,  המבוקשת   למטרה   מידתי   יהיה   אשר ,  בו   החברה 

  נושא   של   היסודיים   והאינטרסים   הזכויות   להבטחת   וספציפיים   מתאימים   אמצעים   ויקבע 
  ; הנתונים 

  של   העבודה   יכולת   הערכת   לשם ,  תעסוקתית   רפואה   או   מונעת   רפואה   למטרות   נחוץ   העיבוד  
  מערכות   או   בריאות   מערכות   לניהול   או   סוציאלי   או   רפואי   טיפול   למתן ,  רפואי   לאבחון ,  העובד 

  בהמשך   או   בו   החברה   המדינה   חוקי   או   האיחוד   חוקי   בסיס   על   סוציאלי   לטיפול   ושירותים 
  הכפוף   מקצוע   איש   בידי   מעובדים   אלה   נתונים   שבו   ובמקרים   רפואי   צוות   עם   לחוזה 

  שנקבעו   כללים   או   בו   החברה   המדינה   או   האיחוד   חוקי   לפי   מקצועית   סודיות   של   להתחייבויות 
  להתחייבות   כפוף   הוא   שאף   אחר   אדם   ידי   על   או   באחריותו   או   מוסמכים   לאומיים   גופים   ידי   על 

  גופים   ידי   על   שנקבעו   כללים   או   בו   החברה   המדינה   חוקי   או   האיחוד   חוקי   לפי   לסודיות 
  .  מוסמכים   לאומיים 

  

  שקיפות   4.1.2

  : כולל ,  הנתונים   נושא   לגבי   שקוף   באופן   מידע   לספק   עוד   יבטיחו   מחויבים   קבוצה   חברי 

  שלו   הקשר   ופרטי   הבקר   זהות ;  

  רלוונטי   כאשר ,  הנתונים   פרטיות   קצין   של   הקשר   פרטי ;  

  זה   לעיבוד   המשפטי   הבסיס   גם   כמו ,  האישיים   הנתונים   מיועדים   שלשמו   העיבוד   מטרות ;  

  בכך   הקשורות   האישיים   הנתונים   קטגוריות  ;  

  שלישי   צד   או   שהבקר   הלגיטימי   האינטרס   על   מבוסס   העיבוד   אם (   לעיבוד   המשפטי   הבסיס  
  ); הללו   האינטרסים   את   לציין   חובה ,  לממש   מבקשים 

  שישנם   ככל ,  האישיים   הנתונים   של   הנמענים   קטגוריות   או   הנמען ;  

  שלישית   למדינה   אישיים   נתונים   להעביר   מתכוון   שהבקר   העובדה ,  יישום - בר   שהדבר   במקרים  
  על   מבוססת   ההעברה   אם   או   הנציבות   של   הלימה   החלטת   קיימת   והאם   בינלאומי   לארגון   או 

  סעיפים ,  הנמען   של   מחייבים   תאגיד   כללי   כוללים   אלה   ביטחון   אמצעי .  הולמים   ביטחון   אמצעי 
  באישור   מפקחת   רשות   או   האירופית   הנציבות   שאימצו   נתונים   על   הגנה   בנושא   סטנדרטיים 

  מחייבות   התחייבויות   עם   יחד   אישור   מנגנון   או   מאושר   התנהגות   קוד   או ,  האירופית   הנציבות 
  ואל   המתאימים   או   ההולמים   הביטחון   אמצעי   אל   יפנה   הבקר .  הנמען   של   לאכיפה   וניתנות 

  . לזמינים   נעשו   היכן   או   שלהם   העתק   להשיג   ניתן   שבעזרתם   האמצעים 

  הנוסף   המידע   את   אישיים   נתונים   של   השגתם   בשעת   הנתונים   לנושא   יספק   הבקר ,  זה   מידע   על   נוסף 
  :  ושקוף   הוגן   יהיה   שהעיבוד   להבטיח   והנחוץ   להלן   המפורט 

  המשמשים   הקריטריונים ,  אפשרי   אינו   הדבר   אם   או ,  האישיים   הנתונים   יאוחסנו   שבה   התקופה  
  ; זאת   תקופה   לקביעת 

  הגבלת   או   מחיקתם   או   ותיקונם   האישיים   לנתונים   גישה   מהבקר   לבקש   הזכות   של   קיומה  
  ; מידע   לניוד   הזכות   גם   כמו   לעיבוד   להתנגד   הזכות   או   הנתונים   לנושא   הנוגע   העיבוד 
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  הסכמה   על   מבוסס   אישיים   נתונים   של   קטגוריות   ושל   אישיים   נתונים   עיבוד   שבהם   במקרים  ,
  על   המבוסס   העיבוד   חוקיות   על   להשפיע   מבלי   עת   בכל   הסכמה   לבטל   הזכות   של   קיומה 

  ; ביטולה   לפני   ההסכמה 

  מפקחת   רשות   אצל   תלונה   להגיש   הזכות ;  

  כניסה   לשם   הנחוצה   דרישה   או ,  חוזית   או   סטטוטורית   דרישה   הוא   האישיים   הנתונים   מתן   האם  
  התוצאות   ומהן   האישיים   הנתונים   את   לספק   מחויב   הנתונים   נושא   האם   גם   כמו ,  לחוזה 

  ; אלה   נתונים   מתן - אי   של   האפשריות 

  לפחות   כאלה   במקרים ,  כן   וכמו   פרופילים   בניית   כולל ,  אוטומטית   החלטות   קבלת   של   קיומה  ,
  והתוצאות   המשמעות   גם   כמו ,  ההחלטות   בקבלת   הכרוכה   הלוגיקה   על   משמעותי   מידע 

  . הנתונים   נושא   לגבי   זה   עיבוד   של   החזויות 

  מהמטרה   אחרת   למטרה   האישיים   הנתונים   של   עיבודם   את   להמשיך   מתכוון   הבקר   שבהם   במקרים 
  על   מידע   הנוסף   העיבוד   לפני   הנתונים   לנושא   יספק   הבקר ,  בתחילה   האישיים   הנתונים   נאספו   שלשמה 

    . נוסף   רלוונטי   מידע   וכל   אחרת   מטרה   אותה 

  הבקר ,  לעיל   האמור   על   נוסף ,  הנתונים   מנושא   ישירות   נאספו   לא   האישיים   הנתונים   שבהם   במקרים 
  אם ,  לציבור   נגישים   ממקורות   הגיע   והאם   האישיים   הנתונים   של   מקורם   על   מידע   הנתונים   לנושא   יספק 
  הנתונים   השגת   לאחר   סביר   זמן   פרק   בתוך   הנתונים   לנושא   יודיע   הבקר ,  זה   במקרה .  ישים   הדבר 

  הנתונים   שבהן   הספציפיות   בנסיבות   התחשבות   מתוך ,  אחד   חודש   בתוך   לפחות   אך ,  האישיים 
  בזמן   המאוחר   לכל ,  הנתונים   נושא   עם   לתקשורת   משמשים   האישיים   הנתונים   אם ;  מעובדים   האישיים 

  לכל ,  אחר   נמען   לפני   הנתונים   את   לחשוף   כוונה   יש   אם ,  או ,  הנתונים   נושא   עם   הראשונה   התקשורת 
  . לראשונה   נחשפים   האישיים   הנתונים   כאשר ,  המאוחר 

  נושא   שבה   ובמידה   במקרים   חלה   אינה   4.1.2  לסעיף   בהמשך   הנתונים   לנושא   להודיע   המחויבות 
  הנתונים   מנושא   ישירות   התקבלו   לא   האישיים   הנתונים   שבו   במקרה ,  או   המידע   את   קיבל   כבר   הנתונים 

  אם 

  מידתי   בלתי   במאמץ   כרוך   יהיה   או   אפשרי   כבלתי   מוכח   המידע   מתן ;  

  ושהבקר   בו   החברה   המדינה   או   האיחוד   בחוקי   מפורשות   נקבעה   חשיפתם   או   הנתונים   השגת  
  ; הנתונים   נושא   של   הלגיטימיים   האינטרסים   על   להגנה   הולמים   אמצעים   ושקובע   לו   כפוף 

  מקצועית   סודיות   של   להתחייבות   בכפוף   בסוד   להישמר   חייבים   הנתונים   שבהם   במקרים  
  . לסודיות   סטטוטורית   התחייבות   כולל ,  בו   החברה   המדינה   או   האיחוד   בחוקי   המוסדרת 

  

  הגבלת מטרות   4.2

  שלשמן   למטרות   תואם   שאינו   באופן   אישיים   נתונים   של   נוסף   עיבוד   יבצעו   לא   מחויבים   קבוצה   חברי 
  .  נאסף 

  

  מזעור כמות הנתונים, דייקנותם, מגבלת אחסונם   4.3

    הנתונים האישיים: 

  הצורך   לפי   ומעודכנים   מדויקים   יהיו  ;  

  בעיבוד   ומעובדים   מועברים   הם   שלשמן   למטרות   ביחס   מוגזמים   ולא   רלוונטיים ,  מתאימים   יהיו  
  ;  נוסף 
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  אינם   שכבר   אישיים   נתונים .  בתחילה   הושגו   שלשמן   למטרות   מהנחוץ   רב   זמן   יעובדו   לא  
  בסיס   יש   אם   אלא ,  לאנונימיים   ייעשו   או   יימחקו ,  בתחילה   עובדו   שלשמן   למטרות   נחוצים 
    . הרלוונטית   במדיניות   יצוינו   שמירה   תקופות .  נוסף   לעיבוד   משפטי 

  

  שלמות וסודיות   4.4

  השמדה   מפני   אישיים   נתונים   על   ויגנו   האישיים   הנתונים   סודיות   על   ישמרו   מחויבים   קבוצה   חברי 
  מורשית   בלתי   גישה   או   מורשית   בלתי   חשיפה ,  שינוי ,  אובדן   מפני   גם   כמו ,  חוקית   בלתי   או   מקרית 
  כל   ומפני ,  ברשת   הנתונים   בשידור   כרוך   העיבוד   שבהם   במקרים   בייחוד ,  חוקי   בלתי   באופן   או   במקרה 

  חברי ,  כך   לשם .  המתאימים   והטכניים   הארגוניים   האמצעים   בנקיטת   חוקי   בלתי   עיבוד   של   אחרת   צורה 
  ואמצעים ,  גישה   בקרת   אמצעי   הכוללות ,  עבודה   ושיטות   מדיניות   ויישמו   פתחו   המחויבים   הקבוצה 
  .  הפרדה   בקרות   גם   כמו ,  שידורם   ואת   זמינותם   את ,  האישיים   הנתונים   שלמות   את   לאבטח 

,  אבטחתם   ועל   האישיים   הנתונים   סודיות   על   ישמרו   שעובדיהם   גם   יבטיחו   המחויבים   הקבוצה   חברי 
  לעבד   יורשו   ומעבדים   עובדים .  רלוונטיות   חוזיות   התחייבויות   או / ו   סודיות   תעודות   באמצעות   למשל 

  ולחוק   אלה   BCR  לכללי   ובהתאם   תפקידם   מילוי   לשם   בשבילם   הנחוצה   במידה   ורק   אך   אישיים   נתונים 
  .  החל 

  שהעיבוד   לסיכונים   שתתאים   אבטחה   רמת   לספק   תהיה   וכוונתם   סדירות   לעתים   נסקרים   אלה   אמצעים 
  יחולו   אישיים   נתונים   של   מיוחדות   קטגוריות   עיבוד   בשעת .  עליהם   להגן   שיש   הנתונים   של   וטבעם   מייצג 

  .  מוגברים   נתונים   אבטחת   אמצעי 

  

  הגנת נתונים באמצעות תכנון והגנת נתונים כבררת מחדל   4.5

  חברי הקבוצה המחויבים: 

  הקשרו ,  היקפו ,  טבעו   ואת   המימוש   עלות   את ,  העדכנית   הטכנולוגיה   את   בחשבון   ייקחו  
,  וחומרה   סבירות   של   משתנות   ברמות   המתאפיין ,  הסיכון   את   גם   כמו ,  העיבוד   של   ומטרתו 
  בשעה   גם ,  יישם   הבקר ,  העיבוד   עקב   היא   באשר   טבעית   אישיות   כל   של   וחירויות   לזכויות 

  וארגוניים   טכניים   אמצעים ,  עצמו   העיבוד   בשעת   וגם   העיבוד   אמצעי   יהיו   מה   קובע   שהוא 
  הגנת   של   עקרונות   ליישם   המיועדים ,  נתונים   כמות   ומזעור   בדויים   שמות   הקצאת   כגון ,  הולמים 
  כדי   העיבוד   תהליך   עם   הנחוצים   הביטחון   אמצעי   של   שילוב   ולשם   אפקטיבית   בדרך ,  נתונים 
  ; נתונים   נושאי   של   זכויותיהם   על   להגן   וכדי   GDPR- ה   בדרישות   לעמוד 

  נתונים   ורק   אך   שיעובדו ,  מחדל   כבררת ,  להבטיח   כדי   הולמים   וארגוניים   טכניים   אמצעים   יישם  
  הנתונים   כמות   על   חלה   זאת   התחייבות .  העיבוד   של   ספציפית   מטרה   לכל   שנחוצים   אישיים 

  אלה   אמצעים ,  בייחוד .  אליהם   והנגישות   שמירתם   משך ,  עיבודם   היקף ,  הנאספת   האישיים 
  אישיויות   של   מוגדר   בלתי   למספר   נגישים   ייעשו   לא   אישיים   שנתונים ,  מחדל   כבררת ,  יבטיחו 

  . הפרטי   האדם   של   התערבותו   ללא   טבעיות 

  

  נשיאה באחריות   . 4.6

  מסוגלים   ויהיו   לעיל   שפורטו   העקרונות   של   בדרישות   לעמידה   אחראים   יהיו   מחויבים   קבוצה   חברי 
  הם ,  בייחוד .  זאת   להפגין 

  של   העיבוד   פעילויות   רשומות   על   ישמרו  John Deere  , כלי   דרך   גישה   אליו   לקבל   שאפשר  
  ;  ארגונית - הפנים   ברשת   מקוון 

  של   בחשבון   הבאה   תוך ,  הנתונים   הגנת   על   העיבוד   של   השפעתו   מידת   את   מראש   יעריכו  
  בייחוד ,  המתוכנן   שהעיבוד   סביר   שבו   מקרה   בכל ,  העיבוד   של   ומטרתו   הקשרו ,  היקפו ,  טבעו 
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  של   החירויות   ואת   הזכויות   את   רבה   במידה   יסכן ,  חדשות   בטכנולוגיות   שימוש   כשנעשה 
  ; טבעיות   אישיויות 

  מראה   השפעתו   מידת   הערכת   אם   העיבוד   לפני   המפקחת   הרשות   עם   התייעץ ,  הצורך   במקרה  
  ; הסיכון   להפחתת   אמצעים   בהיעדר   רב   לסיכון   יגרום   שהעיבוד 

  משימותיה   במילוי   המפקחת   הרשות   עם ,  בקשה   פי   על ,  פעולה   שתף .  

  

  מבנה פיקוח על פרטיות   . 5

  פרטיות   רשת   של   יישומה   כולל ,  נתונים   הגנת   של   ותהליכים   נהלים   מיישמים   מחויבים   קבוצה   חברי 
        . נתונים   הגנת   בנושא   החל   והחוק   אלה   BCR  כללי   בדרישות   בעמידה   לתמוך   המיועדת ,  גלובלית 

  המרכז   בראש   העומד ,  John Deere- ב   לנהלים   ציות   על   האחראי   והמנהל   הנשיא   סגן ,  ועוד   זאת 
  הנשיא   סגן .  הפרטיות   פיקוח   למבנה   הכללית   באחריות   נושא )  CGBC(   עסקית   להתנהלות   הגלובלי 
  נתונים   הגנת   חוקי   בדרישות   עמידה   על   לפקח   באחריות   נושא   לנהלים   ציות   על   האחראי   והמנהל 

  הקשורה   מחויבים   קבוצה   חברי   של   המדיניות   על ,  מחויבים   קבוצה   חברי   פועלים   שבהן   במדינות 
  הנערכת   חקירה   בכל   עוסק   והוא ,  אלה   BCR  לכללי   בהמשך   והתחייבויותיהם   אישיים   נתונים   בעיבוד 

  פעם   לפחות ,  סדיר   באופן   מדווח   לנהלים   ציות   על   האחראי   והמנהל   הנשיא   סגן .  מפקחות   רשויות   בידי 
  תקשורת   לקיים   ובאפשרותו ,  Deere & Company  דירקטוריון   של   התאגידי   הממשל   למועצת ,  בשנה 
      . לצורך   בהתאם ,  הדירקטוריון   עם   או   המועצה   עם   וישירה   תלויה - בלתי 

,  מדירקטור   תמיכה   מקבל   לנהלים   ציות   על   האחראי   והמנהל   הנשיא   סגן ,  לעיל   האמור   על   נוסף ,  כן   כמו 
  לסגן   ישירות   מדווח   והוא "),  פרטיות   קצין ("   ופרטיות   גלובלית   עסקית   התנהלות   אסטרטגיית   קצין 

  בשביל   אסטרטגיה   ניסוח   על   ממונה   הפרטיות   קצין .  לנהלים   ציות   על   האחראי   והמנהל   הנשיא 
John Deere   על   גם   כמו ,  עליה   החלים   נתונים   הגנת   בנושא   ותקנות   חוקים   של   בדרישות   עמידה   לשם  

  והוא ,  אלה   BCR  לכללי   בהמשך   והתחייבויותיה   אישיים   נתונים   בעיבוד   הקשורה   החברה   מדיניות 
  לסגן   חמורות   פרטיות   בעיות   על   מדווח   והוא   נתונים   נושאי   שהגישו   מקומיות   בתלונות   טיפול   על   מפקח 
  .  לנהלים   ציות   על   האחראי   והמנהל   הנשיא 

  העובדים   פרטיים   אנשים   של   גלובלית   רשת   בידי   נתמך   הפרטיות   קצין ,  לעיל   לאמור   בהמשך ,  ועוד   זאת 
  על   האחראים   פרטיים   מאנשים   מורכבת   הגלובלית   הפרטיות   רשת .  חלקית   ובמשרה   מלאה   במשרה 

  קבוצה   חברי   של   המדיניות   על ,  הפרטיות   בעניין   ותקנות   חוקים   של   בדרישות   עמידה   אחרי   מעקב 
  BCR  לכללי   בהמשך   John Deere  של   התחייבויות   ואחר   אישיים   נתונים   בעיבוד   הקשורה   מחויבים 

  והם   מחויבים   קבוצה   לחברי   המשתייכים   פרטיים   אנשים   גם   יש   הגלובלית   הפרטיות   ברשת .  אלה 
  .  אישיים   נתונים   שמעבדות   עסקיות   לפונקציות   אחראים 

    

    הכשרה  . 6

  אישיים   נתונים   שמעבדים   עובדים   עבור   והכשרה   מודעות   תוכנית   מפעילים   מחויבים   קבוצה   חברי 
  כללי   לפי   להתחייבויות   מודעים   יהיו   שהעובדים   להבטיח   כדי   אלה   BCR  כללי   של   תכולתם   במסגרת 

BCR   כללי   בדרישות   לעמוד   לעובדים   לאפשר   וכדי   אלה  BCR   מידע   העברת   כוללת   ההכשרה .  אלה  
  מציעים   מחויבים   קבוצה   חברי .  אלה   BCR  כללי   בהפרת   הכרוכות   התוצאות   בנושא   אלה   לעובדים 
  עובדים   כולל (   סדיר   או   קבוע   בסיס   על   אלה   BCR  לכללי   בכפוך   אישיים   נתונים   שמעבדים   לעובדים 

  באיסוף   המעורבים   עובדים ,  אישיים   נתונים   שמעבדים   מרכזיות   עסקיות   פונקציות   על   שאחראים 
  נוספת   הכשרה )  אישיים   נתונים   בעיבוד   שמשמשים   כלים   בפיתוח   המעורבים   עובדים   או   אישיים   נתונים 

  בתכנית   מתוארים   ההכשרה   על   נוספים   פרטים .  המידע   הגנת   וחוקי   אלה   BCR  כללי   בנושא   וממוקמת 
 .  ההכשרה 
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  ביקורות ומעקב   . 7

  ביקורות   לקיום   מסכימים   מחויבים   קבוצה   וחברי ,  לסקירה   כפופה   אלה   BCR  כללי   בדרישות   עמידה 
  כמתואר ,  בדרישותיהם   ועומדים   אלה   BCR  כללי   את   מיישמים   הם   שבו   האופן   לבדיקת   סדירות 
  לביצוע   הראשונית   האחריות   . אלה   BCR  כללי   של   המרכיבים   כל   את   בודקות   הביקורות .  בהמשך 
  קבוצה   חברי ,  צורך   בכך   יש   אם   אך ,  John Deere  של   הפנימיות   הביקורות   מחלקת   של   היא   ביקורות 
  הנשיא   לסגן   יועברו   הביקורות   תוצאות .  וראויים   חיצוניים   שלישיים   לצדדים   להעבירה   רשאים   מחויבים 
  לסקירת   לוועדה   מדווחים   חשובים   ממצאים .  הפרטיות   ולקצין   לנהלים   ציות   על   האחראי   והמנהל 
    . John Deere  דירקטוריון   של   ביקורות 

  או   נוספות   ביקורות   בקש   רשאים   הפרטיות   קצין   או   לנהלים   ציות   על   האחראי   והמנהל   הנשיא   סגן 
  ביקורות   לערוך   גם   רשאי   CGBC,  ועוד   זאת   . הביקורות   של   הרגילה   הדרכים   למפת   מחוץ   סקירות 
  העצמית   ההערכה   תוצאות   את   מקבל   הפרטיות   קצין .  מחויבים   קבוצה   חברי   של   עצמית   הערכה   בצורת 
  הביקורות   ולמחלקת   לנהלים   ציות   על   האחראי   והמנהל   הנשיא   לסגן   החשובים   הממצאים   את   מדווח 

      . John Deere  של   הפנימית 

  תהליך   במסגרת   יינקטו   המתקנות   הפעולות ,  מתקנת   בפעולה   צורך   שיש   נקבע   אלה   ביקורות   לפי   אם 
   . ביקורת   בתוכנית   מתוארים   הביקורות   בנושא   נוספים   פרטים .  הביקורת 

  

וקבלת החלטות  גישה, תיקון, מחיקה, הגבלה, התנגדות, ניוד    –   זכויות נושא נתונים  . 8
  באמצעים אוטומטיים 

  שנתוניו   נתונים   נושא   לכל   המאפשרים   המיושמים   ובנהלים   בתהליכים   ישתמשו   מחויבים   קבוצה   חברי 
  יוגבלו   אלה   שזכויות   ייתכן   שבהם   במקרים   אלא ,  זכותם   את   לממש   אלה   BCR  לכללי   כפופים   האישיים 

  שהעביר   הנתונים   מייצא   של   המדינה   חוקי   לפי   או   עליהם   החלים   האירופי   האיחוד   של   חוקים   לפי 
    : EEA- ל   מחוץ   נתונים   מייבא   אל   האישיים   הנתונים   את   במקור 

  כל   של   העתק ,  מופלגות   הוצאות   או   מוגזם   עיכוב   וללא   סבירים   במרווחים ,  הגבלה   ללא   להשיג  
    ; בעיבוד   הנמצאים   שלה   או   שלו   האישיים   הנתונים 

  נתונים   במיוחד ,  אליה   או   אליו   הקשורים   אישים   נתונים   של   הגבלה   או ,  מחיקה ,  אישור   להשיג  
  ;  מדויקים   אינם   או   מלאים   שאינם 

  אישיים   נתונים   לעיבוד ,  עת   בכל ,  שלה   או   שלו   הייחודי   למצב   הקשורים   בנימוקים ,  להתנגד  
  כלשהו   שלישי   צד   או   שהבקר   הלגיטימיים   האינטרסים   על   והמבוסס   אליה   או   אליו   הקשורים 

  ;  במימושם   עוסקים 

  אוטומטי   עיבוד   על   המבוססת   להחלטה   כפוף   להיות   שלא   הזכות   תעמוד   הנתונים   לנושא  
  או   בה   או   בו   הקשורות   משפטיות   השפעות   ליצירת   הגורם ,  פרופיל   בניית   כולל ,  בלבד 

  לשם   נחוץ   העיבוד   שבהם   בלבד   חריגים   במקרים   אלא ,  דומה   באופן   עליה   או   עליו   משפיעות 
  חוקי   לפי   מאושר   הדבר   אם   או   מילויו   לשם   או   נתונים   ובקר   הנתונים   נושא   בין   לחוזה   כניסה 

  לשם   מתאימים   אמצעים   גם   ושקובעים   להם   כפוף   ושהבקר   בו   החברה   המדינה   או   האיחוד 
  הסכמתו   סמך   על   או   הלגיטימיים   האינטרסים   ואת   וחירויותיו   הנתונים   נושא   זכויות   על   שמירה 

  ; הנתונים   נושא   של   המפורשת 

  היא   או   ושהוא ,  לה   או   לו   הנוגעים   האישיים   הנתונים   את   לקבל   הזכות   תעמוד   הנתונים   לנושא  
  הזכות   גם   כמו ,  מכונה   לקריאת   וניתנת   שכיח   בשימוש   קיימת ,  מובנית   בתבנית ,  לבקר   סיפק 

  הנתונים   הועברו   שאליו   הבקר   מצד   הפרעה   ללא   אחר   לבקר   האלה   הנתונים   את   להעביר 
  נתונים   של   המיוחדות   והקטגוריות   האישיים   הנתונים   עיבוד   שבהם   במקרים ,  מלכתחילה 

  באמצעים   מבוצע   והעיבוד ;  חוזה   על   או   הנתונים   נושא   מצד   הסכמה   על   מבוסס   מיוחדים 
  . אוטומטיים 

  . 10  בסעיף   כמתואר   נתונים   כנושאי   זכויותיהם   את   לממש   יכולים   נתונים   נושאי 
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  העברות הלאה   . 9

  הנוספים   האמצעים   את   להחיל   מתחייב   נתונים   מייבא   כל ,  BCR- ל   הכפופים   אישיים   נתונים   לגבי 
  אם   אישיים   נתונים   משתפים   שבו   במקרה   12  בסעיף   המתוארות   דרישות   כולל ,  בהמשך   המתוארים 

  .  מעבד   עם   או   בקר 

    

    שיתוף נתונים אישיים עם בקר     9.1  

  בהתאם   לעיבוד   משפטי   בסיס   יש   אם   ורק   אך   אחר   לבקר   אישיים   נתונים   יעביר   נתונים   מייבא   כל 
  שבהם   במקרים .  BCR  של   4  בסעיף   המופיעים   האחרים   העיבוד   לעקרונות   ובהתאם   4.1.1  לסעיף 
.  כך   אכן   שהדבר   מהבקר   חוזיות   הבטחות   ישיג   הנתונים   מייבא ,  הסביר   בגבולות   ואפשרי   נחוץ   הדבר 
  . BCR  בדרישות   לעמוד   המחויב   הקבוצה   מחבר   מונעים   המדינה   חוקי   שבו   במקרה   חל   12  סעיף 

  

  בקרה משותפת  . 9.2

  שישמשו   האמצעים   ואת   העיבוד   מטרות   את   במשותף   שקובעים   נתונים   מייבא   וכל   נתונים   מייצא   כל 
  של   יחסיהם   ואת   בהתאם   מהם   אחד   כל   של   תפקידיו   את   המשקף   בכתב   בהסכם   מחויבים   יהיו   כך   לשם 

,  בייחוד .  הנתונים   לנושא   זמינה   תהיה   ההסכם   תמצית .  הנתונים   נושאי   לעומת   המשותפים   הבקרים 
- ב   המתוארות   התחייבויות   של   בדרישות   עמידה   במסגרת   תפקידיהם   את   שקוף   באופן   יקבעו   הבקרים 
GDPR  , של   4.1.2  סעיף   לפי   שקוף   מידע   לספק   וחובתם   הנתונים   נושא   זכויות   מימוש   במיוחד  BCR  .  

    

  הפקדת עיבוד נתונים אישיים בידי מעבד      9.3  

  שמספק   מעבר   ורק   אך   יבחר   BCR- ל   הכפופים   אישיים   נתונים   מעבר   לידי   שמעביר   נתונים   מייבא   כל 
  GDPR- ה   בדרישות   יעמוד   שהעיבוד   כזה   באופן   וארגוניים   טכניים   אמצעים   ליישום   מספקים   ערבונות 

  על   גם   חל   זה   סעיף ,  ספק   הסר   למען   . הנתונים   נושאי   זכויות   על   הגנה   ומבטיחים   BCR  ובדרישות 
  כמעבדים   הפועלים   מחויבים   קבוצה   חברי   על   גם   כמו ,  מחויבים   קבוצה   חברי   שאינם   חיצוניים   מעבדים 

    . אחרים   מחויבים   קבוצה   חברי   בשביל 

,  החברה   המדינה   או   האיחוד   חוקי   לפי   אחרת   משפטית   בפעולה   או   בכתב   בחוזה   מחויב   יהיה   המעבד 
  סוג   את ,  מטרתו   ואת   העיבוד   של   טבעו   את ,  משכו   ואת   העיבוד   נושא   את   וקובע   המעבד   את   המחייב 
  הבקר   זכויות   ואת   הנתונים   נושאי   של   האישיים   הנתונים   של   והקטגוריות   האישיים   הנתונים 

  : שהמעבד   במיוחד   יקבעו   האחרת   המשפטית   הפעולה   או   החוזה .  והתחייבויותיו 

  של   להעברות   ביחס   כולל ,  מהבקר   מתועדות   הוראות   לפי   ורק   אך   האישיים   הנתונים   את   מעבד  
  של   חוק   לפי   זאת   לעשות   נדרש   אלא ,  בינלאומי   ארגון   אל   או   שלישית   מדינה   אל   אישיים   נתונים 

  לגבי   לבקר   יודיע   המעבד ,  כזה   במקרה ;  לו   כפוף   שהמעבד   החברה   המדינה   של   או   האיחוד 
  סמך   על   כזה   מידע   העברת   אוסר   החוק   אם   אלא ,  העיבוד   לפני   הזאת   המשפטית   הדרישה 
  ; הציבורי   לאינטרס   הנוגעים   חשובים   נימוקים 

  כפופים   או   לסודיות   התחייבו   האישיים   הנתונים   את   לעבד   אישור   שקיבלו   שאנשים   מבטיח  
  ; סודיות   בנושא   מתאימה   סטטוטורית   להתחייבות 

  הסיכון   את   שתהלום   אבטחה   רמת   להבטיח   כדי   הולמים   וארגוניים   טכניים   אמצעים   נוקט ;  

  להלן   הפניה   אליהם   ושיש   אחר   מעבד   להעסקת   התנאים   את   מכבד ;  

  וארגוניים   טכניים   באמצעים   שימוש   תוך   לבקר   מסייע ,  העיבוד   של   טבעו   את   בחשבון   מביא  
  נושא   של   זכויות   למימוש   לבקשות   להגיב   הבקר   של   התחייבותו   מילוי   לשם ,  האפשר   ככל ,  הולמים 
  ; נתונים 
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  גן   המידע   מסירת   בדרישות ,  עיבוד   של   האבטחה   בדרישות   עמידה   בהבטחת   לבקר   מסייע  
  הערכות   בהכנת ,  אישיים   נתונים   הפרת   של   במקרים   הנתונים   לנושאי   וגם   המפקחת   לרשות 

  של   בחשבון   הבאה   תוך ,  המפקחת   הרשות   עם   מראש   והתייעצויות   נתונים   הגנת   על   השפעה 
  ; למעבד   הזמין   המידע   ואת   העיבוד   של   טבעו 

  השירותים   אספקת   בתום   לבקר   האישיים   הנתונים   כל   את   מחזיר   או   מוחק ,  הבקר   בחירת   לפי  
  החברה   המדינה   או   האירופי   האיחוד   חוקי   אם   אלא   קיימים   עותקים   ומוחק ,  לעיבוד   הקשורים 

  ; האישיים   הנתונים   את   לאחסן   דורשים 

  האלה   ההתחייבויות   בדרישות   עמידה   להוכחת   הנחוץ   המידע   כל   את   הבקר   לרשות   מעמיד  
  את   לו   העביר   שהבקר   אחר   מבקר   או   הבקר   בידי   הנערכות ,  בדיקות   כולל ,  לביקורות   ולתרומה 

  מפירה   כלשהי   הוראה ,  שלו   האופציה   במסגרת ,  אם   מיד   לבקר   יודיע   המעבד .  לעריכתן   המנדט 
  . בו   החברה   מדינה   של   או   האירופי   האיחוד   של   הנתונים   הגנת   תקנות   את   או   GDPR- ה   את 

  

  של   במקרה .  הבקר   מצד ,  ספציפי   או   כללי ,  בכתב   מראש   אישור   ללא   אחר   מעבד   יעסיק   לא   המעבד 
  להחלפה   או   להוספה   והנוגע   לעשותו   שמתכוונים   שינוי   כל   על   לבקר   יודיע   המעבד ,  בכתב   כללי   אישור 

  . אלה   לשינויים   להתנגד   ההזדמנות   את   לבקר   ייתן   ובכך ,  אחרים   מעבדים   של 

  אותן ,  הבקר   מטעם   ספציפיות   עיבוד   מטלות   מילוי   לשם   אחר   מעבד   מעסיק   מעבד   שבהם   במקרים 
  נכנסו   והמעבד   שהבקר   אחרת   משפטית   בפעולה   או   בחוזה   כמפורט   נתונים   הגנת   בעניין   התחייבויות 

  חוקי   לפי   אחרת   משפטית   פעולה   או   חוזה   של   בדרך   האחר   המעבד   על   יוטלו ,  לעיל   כמתואר ,  אליהם 
  מימוש   לשם   מספיקים   ערבונות   לתת   ההתחייבות   בייחוד ,  בו   החברה   המדינה   או   האירופי   האיחוד 

  המעבד   שבהם   במקרים .  GDPR- ה   של   בדרישות   יעמוד   שהעיבוד   כך   והארגוניים   הטכניים   האמצעים 
  האחריות   במלוא   לשאת   ימשיך   הראשון   המעבד ,  נתונים   הגנת   בעניין   התחייבויותיו   במילוי   נכשל   האחר 

  . האחר   המעבד   של   ההתחייבויות   של   מילוין   על   הבקר   לפני 

  

  העברות בינלאומיות      9.4  

  שאינו   מעבד   אל   או   בקר   אל   עליהם   חלים   אלה   BCR  שכללי   אישיים   נתונים   מעביר   נתונים   מייבא   אם 
  הנתונים   את   יעביר   הנתונים   מייבא ,  EEA- ל   מחוץ   שלישית   במדינה   והממוקם   מחויב   קבוצה   חבר 

  הנציבות   החליטה   שלגביו   בסקטור   או   בטריטוריה ,  במדינה   הממוקם   נמען   אל   ורק   אך   האישיים 
;  מתאימה   ברמה   הגנה   מבטיח   האמורים   הספציפיים   הסקטור   או   הטריטוריה   או ,  שהמדינה   האירופית 

  כגון   הולמים   ביטחון   אמצעי   על   מבוססת   ההעברה ,  ההתאמה   בעניין   כזאת   החלטה   בהיעדר ,  לחלופין 

  הנמען   של   מחייבים   תאגידיים   כללים  ;  

  הנציבות   באישור   מפקחת   רשות   או   האירופית   הנציבות   שאימצה   תקניים   חוזיים   סעיפים  
    או ;  האירופית 

  שניתן   הנמען   בצד   מגבילות   התחייבויות   גם   כמו ,  אישורים   מנגנון   או   מאושר   התנהגות   קוד  
  .  אותן   לאכוף 

  משפטית   דרישה   לכל   בכפוף   EEA- ל   מחוץ   שלישית   בארץ   נמצא   הנמען   אם   יעריך   נתונים   מייבא 
.  שלעיל   האבטחה   אמצעי   שמספקים   הערבויות   על   ניכרת   שלילית   השפעה   לה   שיש   שסביר ,  זו   במדינה 
  יטופלו   שממצאיו   להבטיח   כדי   מתאימים   נוספים   אמצעים   ויישם   יזהה   הנתונים   מייבא ,  הצורך   במקרה 

 . אישיים   נתונים   על   הגנה   של   מספקת   רמה   על   לשמור   כדי ,  כראוי 

  ביטחון   אמצעי   על   או   התאמה   החלטת   על   ההעברה   את   לבסס   ניתן   לא   שבהם (   חריגים   במקרים 
  : כולל ,  סטטוטורית   דרוגציה   בסיס   על   תיעשה   ההעברה ),  הולמים 

  להעברה   הנתונים   נושא   מצד   מפורשת   הסכמה ;  
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  טרום   אמצעים   מימוש   לשם   או   הבקר   לבין   נתונים   נושא   בין   חוזה   מילוי   לשם   נחוצה   ההעברה -
  ; הנתונים   נושא   לבקשת   שננקטו   וזיים ח 

  או ,  הנתונים   נושא   של   האינטרס   למען   שנערך   חוזה   של   גמר   לידי   הבאה   לשם   נחוצה   ההעברה  
  ; אחרת   משפטית   או   טבעית   אישיות   לבין   הבקר   בין ,  כזה   חוזה   של   ביצועו   לשם 

  בחוקי   מוכרות   שהן   כפי ,  הציבורי   באינטרס   הקשורות   חשובות   מסיבות   נחוצה   ההעברה  
  ); להם   כפוף   שהבקר (   החברה   המדינה   או   האירופי   האיחוד 

  עליהן   הגנה   לשם   או   משפטיות   תביעות   מימוש   או   ביסוס   לשם   נחוצה   ההעברה ;  

  אחרים   אנשים   של   או   הנתונים   נושא   של   החיוניים   האינטרסים   על   הגנה   לשם   נחוצה   ההעברה  ,
      . הסכמה   לתת ,  משפטית   או   גופנית ,  יכול   אינו   הנתונים   נושא   שבה   במקרים 

,  להיעשות   יכולה   ההעברה ,  חל   אינו   לעיל   האמורים   מהדברים   דבר   שום   אם   ורק   ואך   מוגבלות   בנסיבות 
  על   הגנה   למטרות   נחוצה   והיא   נתונים   נושאי   של   בלבד   מוגבל   למספר   קשורה ,  פעמית   חד   שהיא   בתנאי 

  הזכויות   או   האינטרסים   ידי   על   נעקפים   ושאינם   הבקר   עסק   שבהם   מכריעים   לגיטימיים   אינטרסים 
  אמצעי   וסיפק   הנתונים   העברת   של   הנסיבות   כל   את   העריך   והבקר ,  הנתונים   נושא   של   והחירויות 

  .  כזאת   העברה   על   המפקחת   לרשות   לדווח   חובה .  האישיים   הנתונים   על   להגנה   מתאימים   ביטחון 

  .  מוסמכת   מפקחת   מרשות   אישור   ישיג   הנתונים   מייצא ,  דרישה   פי   על 

  

  זכויות נושא הנתונים ומנגנון התלונות  . 10

  עמידה   לגבי   תלונה   ולהגיש   נתונים   כנושאי   זכויותיהם   את   עת   בכל   לממש   יכולים   נתונים   נושאי 
  טופס   קיים   נתונים   נושאי   של   זכויות   בקשות   בשביל .  מחויב   קבוצה   חבר   מצד   BCR- ה   בדרישות 
  בטופס   להשתמש   יכולים   נתונים   נושאי ,  ועוד   זאת .  www.deere.com/privacy  בכתובת   אינטרנט 

  ליצור   גם   יכולים   נתונים   נושאי .  תלונה   הגשת   לשם   www.deere.com/privacy  בכתובת   זמין   תלונות 
  .  18  בסעיף   כמתואר   John Deere  עם   ישיר   קשר 

  טופס   או   האינטרנט   טופס   באמצעות   שהוגשה   תלונה   או   נתונים   נושא   מצד   זכויות   בקשת   של   במקרה 
  תיענה   נתונים   נושא   של   זכויות   בקשת   או   תלונה   כל .  אוטומטי   קבלה   אישור   יקבל   הנתונים   נושא ,  התלונה 

  את   להאריך   ניתן ,  חריגים   במקרים .  מקבלתה   אחד   חודש   בתוך   מקרה   ובכל   מיותרים   עיכובים   ללא 
  המתלונן .  ומספרן   הבקשות   מורכבות   של   בחשבון   הבאה   תוך ,  הצורך   לפי ,  בחודשיים   עוד   הזאת   התקופה 

  חברי .  לעיכוב   הסיבות   בלוויית ,  הבקשה   מקבלת   אחד   חודש   בתוך   כזאת   הארכה   כל   על   הודעה   יקבל 
    . התלונה   את   לפתור   כדי ,  ומתרגמים   משפטיים   יועצים ,  טכניים   מומחים   עם   יעבדו   מחויבים   קבוצה 

.  12  בסעיף   כמתואר   מוסמכת   מפקחת   לרשות   או   משפט   לבית   תביעה   להגיש   יכולים   הנתונים   נושאי 
  מנגנון   באמצעות   תלונתם   על   תחילה   לדווח   נתונים   לנושאי   מומלץ   אך ,  נדרש   אינו   הדבר   אמנם 

  .  לבעיה   ומיידי   יעיל   מענה   לתת   John Deere  לחברת   לאפשר   כדי   המומלצת   הפעולה   זוהי .  התלונות 

    

  אחריות   . 11

  John Deere  GmbH & Co KG  ,John Deere  Str. 70, 68163 Mannheim, Germany  חברת 
  EEA- ל   מחוץ   מחויב   קבוצה   חבר   בידי   הנעשית   האלה   BCR- ה   כללי   של   הפרה   לכל   אחריות   מקבלת 

  מחוץ   מחייבים   קבוצה   חברי   בידי   שנעשית   הפרה   תיקון   לשם   הנדרשת   פעולה   כל   לנקוט )  א   ומתחייבת 
  נזק   כל   על   אלה   BCR  לכללי   כפופים   שנתונים   נתונים   נושא   לכל   הולמים   פיצויים   לשלם )  ב ;  EEA- ל 

  שנותן   לאלה   השווים   ובהיקף   בדרך   EEA- ל   מחוץ   מחויבים   קבוצה   חברי   בידי   BCR- ה   מהפרת   שנגרם 
      . EEA- ב   הנתונים   מייצא   של   EEA- ב   החברה   במדינה   החוק   או   הגרמני   החוק 

  בייחוד ,  לכך   מעבר   נזקים   על   פיצוי   לקבל   נתונים   נושא   לשום   יאפשר   לא   BCR- ה   מסעיפי   סעיף   שום 
  שלישיים   לצדדים   הקשורים   נזקים   בגין   פיצוי   או   עבור   עונשיים   נזיקין   או   עונשיים   נזיקין   של   כפול   החזר 
  זה   שבסעיף   מהדברים   דבר   שום .  ייכללו   לא   קבוצתי   התוך   ההסכם   או   אלה   BCR  כללי   של   הפרה   בשל 
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  John Deere  GmbH & Co KG  בידי   שנגרמה   גוף   פגיעת   או   מוות   הכללת - לאי   גורם   או   מגביל   אינו 
  רבתי   רשלנות   או   מכוונת   רשלנות   עקב   שנגרמה   אחרת   אחריות   או   מרמה   בשל ,  מחויב   קבוצה   חבר   או 

  .  מחויב   קבוצה   חבר   או   John Deere  GmbH & Co KG  מצד 

    

      אלה נמנעת בשל חוקי מדינה   BCRשקיפות במקרים שבהם עמידה בדרישות כללי   . 12

  את   מלמלא   ממנו   מונעת   עליו   החלה   שהחקיקה   להאמין   סיבות   יש   מחויב   קבוצה   לחבר   שבהם   במקרים 
  מיד   לדווח   עליו ,  GDPR  של   הערבונות   על   ניכרת   השפעה   לו   יש   או   אלה   BCR  כללי   לפי   התחייבויותיו 

,  חוק   אכיפת   רשות   בידי   נאסר   הדבר   שבהם   במקרים   מלבד (   הנתונים   פרטיות   ולקצין   הנתונים   למייצא 
  ). חוק   לאכיפת   סוכנות   בידי   הנעשית   חקירה   של   סודיותה   על   לשמור   הפלילי   המשפט   לפי   איסור   כגון 

  שתהיה   שסביר   שלישית   במדינה   כלשהי   משפטית   לדרישה   כפוף   מחויב   קבוצה   חבר   שבהם   במקרים 
  לרשות   הבעיה   על   לדווח   יש ,    אלה   BCR  כללי   שנותנים   הערבונות   על   ניכרת   שלילית   השפעה   לה 

  ידי   על   האישיים   הנתונים   לחשיפת   מחייבת   משפטית   בקשה   כל   כולל   הדבר .  המוסמכת   המפקחת 
  הודעה   תקבל   המוסמכת   המפקחת   הרשות ,  כזה   במקרה .  מדינה   של   ביטחון   גופי   או   חוק   אכיפת   רשות 

  לחשיפה   המשפטי   והבסיס   המבקש   הגוף ,  המבוקשים   הנתונים   על   מידע   כולל ,  הבקשה   על   ברורה 
  של   סודיותה   על   לשמור   הפלילי   המשפט   לפי   איסור   בגלל   למשל ,  אחר   באופן   אסור   הדבר   אם   אלא ( 

  ). החוק   אכיפת   במסגרת   הנעשית   חקירה 

  כדי   מאמציו   במיטב   ישתמש   המחויב   הקבוצה   חבר ,  אסורות   ההודעה   או / ו   ההשעיה   שבהם   במקרים 
  ובהקדם   לו   המתאפשרת   כמות   בכל   מידע   להעביר   כדי   זה   איסור   על   לעבור   הזכות   את   להשיג 

  . זאת   עשה   כי   להוכיח   מסוגל   להיות   ועליו ,  האפשרי 

  לרשות   להודיע   המאפשרת   בעמדה   אינו   המחויב   הקבוצה   חבר ,  מאמציו   במיטב   השימוש   למרות   אם 
  שקיבל   הבקשות   על   שנתי   כללי   מידע   המוסמכת   המפקחת   לרשות   יספק   הוא ,  המוסמכת   המפקחת 

  ). וכדומה ,  אפשרי   הדבר   אם   המבקש   זהות ,  שהתבקש   הנתונים   סוג ,  לחשיפה   הפניות   מספר ,  לדוגמה ( 

  תהיה   לא   כלשהי   ציבורית   רשות   אל   מחויב   קבוצה   חבר   בידי   אישיים   נתונים   העברות ,  מקרה   בכל 
    . דמוקרטית   בחברה   מהנחוץ   החורג   באופן   אפליה   ללא   ותיעשה   מידתית   בלתי   תהיה   לא ,  מסיבית 

  מייצא   של   המדינה   חוקי   או   האירופי   האיחוד   שחוקי   בהיקף   4  סעיף   של   הדרישות   את   בצד   לשים   ניתן 
  מתירים   כך   על   החלים   EEA- ל   מחוץ   נתונים   מייבא   אל   האישיים   הנתונים   את   במקור   שהעביר   הנתונים 

  .  במישרין   זאת 

    

  לבין חוקי מדינה   BCRיחסים בין כללי   . 13

  מחויב   קבוצה   חבר   בידי   אישיים   נתונים   עיבוד   על   החלה   EEA- ב   המקומית   החקיקה   שבו   במקרה 
    . אלה   BCR  כללי   על   תגבר   הזאת   החקיקה ,  אישיים   נתונים   על   יותר   גבוהה   הגנה   רמת   דורשת 

- ב   שנקבעו   אישיים   נתונים   לעיבוד   הקשורים   לעקרונות   בהתאם   יעובדו   אישיים   נתונים ,  מקרה   בכל 
GDPR   רלוונטיים   מדינה   וחוקי  .  

  

  עזרה הדדית ושיתוף פעולה עם רשויות פיקוח   . 14

  מנושאי   בתלונות   או   בבקשות   לטפל   לזה   זה   ויעזרו   סביר   פעולה   שיתוף   יקיימו   מחויבים   קבוצה   חברי 
    . אלה   BCR  כללי   לגבי   נתונים 

  כללי   לפי   מחויבים   קבוצה   חברי   על   שיפוט   סמכות   להם   שיש   או   אלה   BCR  כללי   שאישרו   פיקוח   רשויות 
BCR   כללי   בדרישות   עמידה   לאמת   רשאים   אלה  BCR   קבוצה   חברי .  מחויב   קבוצה   חבר   מצד   אלה  

  ביקורות ,  חקירות   לגבי   מוסמכות   פיקוח   רשויות   עם   סביר   פעולה   שיתוף   לקיים   עוד   מתחייבים   מחויבים 
  רשויות   מצד   מחייבות   משפטיות   הנחיות   ומלא   אלה   BCR  כללי   בדרישות   עמידה   לגבי   שאלות   או 

  .  ויישומם   אלה   BCR  כללי   פרשנות   לגבי   המוסמכות   הפיקוח 
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  זכויות מוטבים צד שלישי  . 15

,  9,  8,  4  סעיפים   את   לאכוף   הזכות   יש   אלה   BCR  לכללי   כפופים   האישיים   שנתוניהם   נתונים   לנושאי 
  אחרים   לסעיפים   בכפוף ,  שלישי   צד   מוטבי   זכויות   מכוח   אלה   BCR  כללי   של   17,  15   14,, 12,  11,  10

      . אלה   BCR  בכללי 

  עמידה   לאכוף   כדי   לפעול   רשאים   אלה   BCR  לכללי   כפופים   האישיים   שנתוניהם   נתונים   נושאי 
  כולל   GDPR- ה   בדרישות   גם   כמו   16  לסעיף   בהתאם   המתפרסמים   לעיל   הנזכרים   הכללים   בדרישות 

  הגשת   באמצעות   נזקים   על   פיצויים   לתבוע   רשאים   והם ,  וקנסות   אחריות ,  תרופות ,  הגבלה   ללא ,  בייחוד 
  רשות   כל   לפני   לא   אך ,  EEA- ב   המוסמכים   המשפט   בתי   ולפני   המוסמכות   הפיקוח   רשויות   לפני   תלונה 

  כללי   של   הפרה   של   במקרה .  EEA- ב   שאינו   שיפוט   שטח   בכל   משפט   בית   או   טריבונל ,  אחרת   מפקחת 
BCR   ל   מחוץ   מחויב   קבוצה   חבר   מצד   אלה -EEA  , הפיקוח   רשויות   לפני   תלונה   להגיש   גם   רשאים   הם  

  כמוגדר   הנתונים   מייצא   של   השיפוט   שבשטח   אלה ,  EEA- ב   המוסמכים   המשפט   בתי   ולפני   המוסמכות 
  או   הרשויות   כזה   ובמקרה ,  John Deere  GmbH & Co KG  של   השיפוט   בשטח   או   אלה   BCR  בכללי 

  John Deere  נגד   והתרופות   הזכויות   יהיו   הנתונים   ולנושאי   שיפוט   סמכות   בעלי   יהיו   המשפט   בתי 
GmbH & Co KG   ל   מחוץ   המחויב   הקבוצה   חבר   מצד   ההפרה   כאילו -EEA   בידי   נעשתה  

John Deere  GmbH & Co KG  . קבוצה   שחבר   ההוכחה   נטל ,  כזאת   תביעה   מביא   נתונים   נושא   אם  
  הנתונים   נושא   תביעת   מתבססת   שעליהם   אלה   BCR  כללי   הפרת   על   אחראי   אינו   EEA- ל   מחוץ   מחויב 
  להוכיח   יכולים   John Deere  GmbH & Co KG  אם .  John Deere  GmbH & Co KG  על   מוטל 

  אחריות   מכל   עצמם   את   לפטור   יכולים   הם ,  למעשה   אחראי   אינו   EEA- ל   מחוץ   המחויב   הקבוצה   שחבר 
  .  שהיא 

  הגנת   בנושא   החלים   החוקים   לפי   נתונים   נושאי   זכויות   על   ישפיעו   לא   אלה   BCR  כללי ,  ספק   הסר   למען 
  זכויותיהם   את   לאכוף   הנתונים   נושאי   של   יכולתם   את   אחר   אופן   בכל   יגבילו   או   יפגעו   או   EEA- ב   נתונים 

  . להחילה   שניתן   EEA- ב   כלשהי   מקומית   לחקיקה   בהתאם 

    

    אלה ורשימת חברים מחויבים   BCRעדכונים של תוכן כללי   . 16

  הפיקוח   לרשויות   תודיע   John Deere  GmbH & Co KG  ולתקנם   אלה   BCR  כללי   את   לעדכן   ניתן 
  המחויבים   הקבוצה   חברי   ברשימת   או   אלה   BCR  בכללי   מהותי   שינוי   כל   לגבי   בשנה   פעם   המוסמכות 

  תדווח   John Deere  GmbH & Co KG.  הולם   באופן   כאלה   שינויים   על   הנתונים   לנושאי   ויודיעו 
  . BCR- ב   השינויים   כל   על   המחויבים   הקבוצה   לחברי 

  להשפיע   יכול   או   אלה   BCR  כללי   שמספקים   ההגנה   רמת   על   להשפיע   יכול   שינוי   שבהם   במקרים 
  לחברי   מיד   זאת   להודיע   חובה ),  המחייב   באופי   שינוי ,  אומרת   זאת (   אלה   BCR  כללי   על   ניכרת   במידה 

  .  הרלוונטית   המוסמכת   המפקחת   ולרשות   המחויבים   הקבוצה 

  של   במלואה   מעודכנת   רשימה   ישמור   John Deere  GmbH & Co KG  של   הנתונים   פרטיות   קצין 
  בכללי   עדכון   כל   אחר   יעקוב   והוא ,  אלה   BCR  לכללי   כנספח   ניתנת   והיא ,  המחויבים   הקבוצה   חברי 
BCR   כללי   לפי   אישיים   נתונים   של   העברות   שום .  לפניו   אותו   וירשום   אלה  BCR   עד   יתרחש   לא   אלה  

    . אלה   BCR  לכללי   ביעילות   מחויב   יהיה   החדש   שהחבר 

    

    פרסום  . 17

  הקבוצה   מחברי   אחד   כל   של   באתר   הכלל   לרשות   יועמד   אליהן   וקישור   יפורסמו   אלה   BCR  כללי 
  עותק   לבקש   רשאים   נתונים   נושאי .  ארגונית - הפנים   הרשת   באמצעות   עובדים   ועבור   EEA- ב   המחויבים 

  .  18  בסעיף   כמוסבר   John Deere  עם   קשר   יצירת   ידי   על   אלה   BCR  כללי   של 
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  פרטי קשר  . 18

    : EEA- איש קשר ב 

  קצין פרטיות נתונים  

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

John Deere GmbH & Co KG  

John Deere Str. 70 68163  

Mannheim  

Germany 

  

      : EEA- איש קשר שאינו ב 

Privacy Manager 

PrivacyManager@JohnDeere.com  

Center for Global Business Conduct  

Deere & Company  

One John Deere Place  

Moline, Illinois 61265-8089  

.U.S.A 

 

  

    2021  מאי   07:  תוקף   תאריך 
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  נספח 

  2021  במאי   07  סטטוס   –   מחויבים   קבוצה   חברי   רשימת 

  כתובת החברה   שם החברה   ארץ

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 

China 
John Deere (Harbin) 

Agricultural Machinery Co., 
Ltd. 

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

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 



 

20 

United States 
Waratah Forestry 
Attachments, LLC 

375 International Park, Suite 200, Newnan, GA  30265 

 

 


