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AGCO privaatsuseeskirjad – Euroopa Majanduspiirkond 
 
Selle privaatsusavalduse („avaldus“) esitaja on AGCO Corporation ning tema sidus- ja tütarettevõtted 
(vt kontaktandmeid http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html) (ühisnimetusega „AGCO“, 
„meie“ või „meid“). Mõisteid, mida avalduse tekstis ei defineerita, selgitatakse selle avalduse lõpus 
asuvas sõnastikus.  
 
Selle avalduse reguleerimisala 
 
Selles avalduses sätestatakse, kuidas AGCO kogub ja töötleb nende inimeste isikuandmeid, kes 
kasutavad AGCO tooteid või teenuseid („teie“). Lugege see avaldus kindlasti hoolega läbi ning 
vaadake see leht aeg-ajalt uuesti üle, sest võime avalduse tingimustes muudatusi teha.  
 
Pange tähele, et selle avaldusega ei reguleerita seda, kuidas AGCO töötleb AGCO töötajate, 
toetajate, ajutiste töötajate või muu personali isikuandmeid seoses nende ülesannetega, mida nad 
AGCO-s täidavad. Sellist andmetöötlust käsitlevad eraldi privaastuseeskirjad on saadaval AGCO 
sisevõrgus (InsideAGCO).  
 
AGCO-l on masinaandmete töötlemise reguleerimiseks eraldi avaldus 
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/. Kui selles privaatsusavalduses ja 
masinaandmete avalduses esineb isikuandmete töötlemise suhtes lahknevusi, siis kehtivad ainult 
isikuandmeid puudutavate vastuoluliste tingimuste korral selle privaatsusavalduse tingimused.  
 
AGCO võib teilt isikuandmeid koguda 
 
AGCO võib teilt isikuandmeid koguda järgmistel juhtudel. 
 

• AGCO võib koguda või hankida isikuandmeid, kui külastate AGCO veebisaiti („sait“) või 
kasutate saidil olevaid või selle kaudu saadaolevaid funktsioone või vahendeid. Saidi 
külastamisel avaldab teie seade ja brauser automaatselt teatud teavet (nagu seadme tüüp, 
operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, brauseri seaded, IP-aadress, keeleseaded, saidiga 
seotud kuupäevad ja kellaajad ning muu tehniline sideteave), millest osa või ka kõik võivad 
olla isikuandmed. 

• AGCO võib koguda või hankida järgmisi isikuandmeid, kui laadite alla AGCO 
mobiilirakenduse („rakendus“) või kasutate seda. AGCO rakendused võivad salvestada 
teatud teavet (sh rakenduste kasutamise statistika, seadme tüüp, operatsioonisüsteem, 
rakenduse seaded, IP-aadress, keeleseaded, rakendusega seotud kuupäevad ja kellaajad 
ning muu tehniline sideteave), millest osa või ka kõik võivad olla isikuandmed. Rakendusele 
võib kehtida ka oma privaatsusavaldus, mis sisaldab täpsemat teavet. Enne vastava 
rakenduse kasutamist peate selle läbi vaatama.  

• AGCO võib koguda või hankida isikuandmeid, kui registreerite end saidi või rakenduse kaudu 
ükskõik milliste AGCO pakutavate teenuste kasutajaks või logite saidile või rakendusse sisse. 
Kogutakse järgmisi andmeid: registreerimisandmed, sisselogimisnimi, e-posti aadress, parool, 
turvaküsimus ja makseandmed (kui need on kohaldatavad).  

• AGCO võib koguda või hankida isikuandmeid, kui kasutate ükskõik milliseid AGCO 
telemeetriaseadmeid või andmesalvestusseadmeid („seade“). Kogutakse järgmiseid 
andmeid: (i) kui ostate sõiduki, millele on lisatud seade, võib AGCO sõiduki kohta 
masinaandmeid koguda; ja (ii) kui olete lubanud asukohapõhised funktsioonid, võib AGCO 
koguda asukohaandmeid. AGCO võib koguda masinaandmeid ka ülevaatus-, garantii- või 
muude teenuste pakkumisel. 

• AGCO võib koguda või hankida isikuandmeid, kui esitate isikuandmeid (isiklikult, posti teel, 
telefoni teel, Interneti kaudu, elektroonilise side kaudu või muul viisil) AGCO volitatud 
turustajale või edasimüüjale („edasimüüja”). 

• AGCO võib koguda või hankida isikuandmeid, kui võtate AGCO-ga ühendust (isiklikult, posti 
teel, telefoni teel, Interneti kaudu, elektroonilise side kaudu või muul viisil). 

• AGCO võib koguda või hankida isikuandmeid, mida olete oletatavasti soovinud avalikustada, 
kaasa arvatud sotsiaalmeedia kaudu (nt. võime koguda informatsiooni teie sotsiaalmeedia 
profiililt (profiilidelt), kui teete meie kohta avaliku postituse). 

http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/
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•  
 
AGCO võib saada teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt 
 
AGCO võib saada teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt. Andmed võivad pärineda näiteks 
järgmistelt isikutelt. 

• AGCO võib saada teie isikuandmeid edasimüüjatelt, nagu oli märgitud eespool.  
• Kui kasutate saidil või rakenduses kolmandate isikute sisu või reklaami, võib AGCO saada 

teie isikuandmeid vastavalt kolmandalt isikult selle kolmanda isiku rakendatava 
privaatsusavalduse alusel.  

• Kui otsustate maksta otse AGCO-le või saidi või rakenduse kaudu või edasimüüja kaudu, võib 
AGCO saada teie isikuandmeid makse eesmärgil kolmandatelt isikutelt, näiteks 
makseteenuste pakkujatelt. Esitatavad andmed võivad olla järgmised: ostuandmed, 
makseandmed, krediitkaardiandmed.  

• Kui krediiditaotlusega seotud krediidiinfokontrolli teeb AGCO või keegi teine tema nimel, võib 
AGCO ja/või vastav edasimüüja selle krediidikontrolli eesmärgil saada kohaldatavate 
seaduste alusel teie isikuandmeid krediidiinfobüroodelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt. 
Esitatavad andmed võivad olla järgmised: kinnitus selle kohta, kas krediidibüroo sai teie 
andmeid kontrollida, ja infokontrolli tulemused, sh teie krediidireiting.  

• AGCO võib kohaldatavate seaduste alusel kehtivate kohustuste täitmiseks saada teie 
isikuandmeid õiguskaitseasutustelt ja ametivõimudelt.  

• AGCO võib saada teie isikuandmeid avalikest teabeallikatest (nagu telefonikataloogid, 
maaregistrid, võlaregistrid jne). 

• Kui reageerite kolmandate osapoolte sisule või reklaamile mõnel kodulehel või rakenduses 
(kaasa arvatud kolmandate osapoolte pluginad ja küpsised), saab AGCO teie isikuandmeid 
vastava sisu või reklaami kolmandast osapoolest pakkujalt. 

 
Teiste isikuandmed, mida esitate 
 
Võib juhtuda, et esitate AGCO-le teiste isikute isikuandmeid. Näiteks mainite võib-olla mõnda teist 
AGCO klienti, kui kommenteerite AGCO toodet. Selliste isikuandmete esitamisel peate olema kindel, 
et te ei riku kolmandate isikute õigusi. Kui te ei ole kindel, et kolmas isik on nõus, et tema 
isikuandmeid esitate, siis ärge neid isikuandmeid AGCO-le edastage.  
 
AGCO töödeldavate või tema nimel töödeldavate isikuandmete kategooriad 
 
Nende isikuandmete kategooriad, mida AGCO selle avalduse alusel töötleb või mida tema nimel 
töödeldakse, on järgmised:  

• isikut puudutavad andmed:nimi; sugu; foto; sünnipäev; eriala; ettevõte või tööandja; sektor;  
• kontaktandmed: e-posti aadress; postiaadress; telefoninumber; faksinumber; kliendi ID; 
• saitide või rakendustega seotud andmed: tehnilised andmed (eespool nimetatud andmed: 

seadme tüüp, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, brauseri seaded, IP-aadress, 
keeleseaded, saidiga seotud kuupäevad ja kellaajad, rakenduste kasutamise statistika, 
rakenduse seaded, rakendusega seotud kuupäevad ja kellaajad, asukohaandmed ja muu 
tehniline sideteave, mis on vajalik vastava saidi või rakenduse käitamiseks); kasutajanimi; 
parool; turvalise sisselogimise andmed; kasutusandmed; statistiline koondteave; 

• masinaandmed: farmihaldusandmed, agronoomilised andmed; sõidukikasutusstatistika; 
sõiduki talitlusandmed, sõidumustrid; mootori temperatuuriandmed; mootori talitlusandmed; 
kütusesäästuandmed; sõidukihooldusolek; sõiduki asukoht;1  

• ärilised andmed: finantsandmed ja makseteave (sh pangaandmed või krediitkaardi andmed, 
mis seoses ostuga esitatakse); ostuajalugu (sh tooted, ostuga seotud kuupäevad ja 
edasimüüjad); ostuhuvid; teenusetaotlused; ja 

                                                 
1 Masinaandmeid võib lugeda ka isikuandmeteks, kui seostame need tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. Sellisel 

juhul järgib AGCO mõlemaid avaldusi. Kui selles privaatsusavalduses ja masinaandmete avalduses esineb 
isikuandmete töötlemise suhtes lahknevusi, siis kehtivad ainult isikuandmeid puudutavate vastuoluliste tingimuste 
korral selle privaatsusavalduse tingimused.  
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• turundusandmed: reklaamihuvid; küpsiste andmed; veebilehtede teekonna andmed; 
sirvimisajalugu; otseturundusega seotud vastused ja otseturundusest keeldumised. 

 
Isikuandmete töötlemise seaduslik alus: kui AGCO töötleb teie isikuandmeid selles avalduses 
sätestatud eesmärkidel, võib ta olenevalt olukorrast tugineda ühele järgmisele õiguslikule alusele: 
• oleme eelnevalt saanud teilt andmete töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku; 
• meil on andmete töötlemiseks õigustatud huvi (sh õigustatud huvid oma ettevõtte 

käitamiseks, teile kaupade ja teenuste pakkumiseks, teile huvi pakkuda võivatest kaupadest 
ja teenustest teavitamiseks ning oma toodete ja teenuste haldamiseks või täiustamiseks) ning 
teie õigused, vabadus või huvid ei ole andmete töötlemisel ohustatud; 

• andmete töötlemine on vajalik seoses teiega sõlmitud lepinguga või teie kasu eesmärgil;  
• andmete töötlemine on vajalik kohaldatavate seaduste alusel;  
• andmete töötlemine on vajalik üksikisiku oluliste huvide kaitsmiseks; või 
• kehtib mis tahes muu kohaldatavate seadustega kooskõlas olev õiguslik alus. 
 

Delikaatsete isikuandmete töötlemine: AGCO kogub ja töötleb teie delikaatseid isikuandmeid ainult 
siis, kui: 

• andmete töötlemine on vajalik või lubatud kohaldatavate seaduste alusel; 
• andmete töötlemine on vajalik õigusliku nõude tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; 
• AGCO on saanud teilt enne delikaatsete isikuandmete töötlemisest selgesõnalise nõusoleku; 

või 
• kehtib mis tahes muu delikaatsete isikuandmete töötlemise seaduslik alus. 

 
Millistel eesmärkidel võib AGCO teie isikuandmeid töödelda  
 
AGCO võib teie isikuandmeid töödelda andmekaitseseadusega lubatud määral eelkõige järgmistel 
eesmärkidel:  

• saidi, rakenduse või seadme sisu kuvamiseks ja teie valitud kohanduse kuvamiseks; 
• oma toodete ja teenuste jälgimiseks, kohandamiseks, uuendamiseks, kaitsmiseks ja 

täiustamiseks teie huvides; 
• teie identiteedi kinnitamiseks ning teie isikuandmete kaitsmise tagamiseks; 
• teie teenusetaotlustele ja toevajadustele vastamiseks; 
• et mõista, kuidas üksikisikud kollektiivselt meie saidi, rakenduse või seadme (või 

seotud sõiduki) funktsioone kasutavad; 
• meie saidi, rakenduse või seadme sisu, kampaaniate, küsitluste või muude funktsioonide 

haldamiseks; 
• et saata teile teie eelnevate ostude ja huvide põhist teavet kooskõlas otseturundust 

puudutavate kohaldatavate seadustega; 
• et saata teile teie kontode haldust ning meie saidi, rakenduse või seadme funktsioone 

puudutavat teavet; 
• et teavitada teid saidi, rakenduse või seadme muudatustest; 
• andmeanalüüsideks ja muuks andmetöötluseks (sh suundumuste analüüsid ja 

finantsanalüüsid); 
• teie seaduslike õiguste ning sellest avaldusest tulenevate õiguste jõustamiseks; 
• pettuste, identiteedivarguse ja muu ebaseadusliku tegevuse vastaseks kaitseks;  
• AGCO seaduslike õiguste tõendamiseks või rakendamiseks või õiguslike nõuete kaitsmiseks;  
• õiguslike nõuete tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks; ja 
• kohaldatavate seaduste ja muude kohaldatavate eeskirjade järgmiseks. 

 
 
Rahvusvaheline isikuandmete edastamine 
 
Võime kasutada oma kontserni liikmete või meie kolmandatest isikutest teenusepakkujate hallatavaid 
või käitatavaid töötlusvahendeid, mis asuvad muudes kohtualluvustes kui see kohtualluvus, kus me 
teilt algselt isikuandmeid kogusime. Saidi, rakenduse või seadme sisu ja funktsioone võidakse 
pakkuda serverite (sh Ameerika Ühendriikides asuvad serverid) kaudu, mis asuvad väljaspool teie 
kohtualluvust. Teie isikuandmeid võidakse saidi, rakenduse või seadme käitamise raames edastada 
nendesse serveritesse või muudesse töötlusvahenditesse või töödelda nende abil. Samuti võib selline 
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andmeedastus- ja töötlus toimuda ükskõik millise selles avalduses sätestatud andmetöötluseesmärgil. 
Kogu see tegevus on alati kooskõlas kohaldatavate seaduste sätetega (nt EL-i lepingu tüüptingimuste 
rakendamine, kui need on kohaldatavad). Selline andmeedastus aitab meil oma tooteid ja teenuseid 
teile kvaliteetselt ja tõhusalt pakkuda. Isikuandmete esitamisel AGCO-le selle privaatsusavalduse 
alusel nõustute, et teie isikuandmeid võidakse edastada teie kohtualluvuse piirkonnast väljapoole. Kui 
te ei soovi, et teie isikuandmed teistesse kohtualluvustesse edastatakse, siis ärge oma isikuandmeid 
AGCO-le esitage ning ärge ühtki meie saiti, rakendust ega seadet kasutage.  
 
Kui me teie isikuandmeid teistesse riikidesse edastame, siis järgime lepingu tüüptingimusi ning USA-
sse edastamisel andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaati. Võite küsida lepingu 
tüüptingimuste koopiat ning andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaadi andmeid allpool 
esitatud kontaktandmete kaudu. 
 
Teie isikuandmete kaitse 
 
Teie isikuandmete turvaline töötlemine on AGCO-le väga oluline. Rakendame kohaseid 
andmetöötlustavasid ning kohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta 
isikuandmeid volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Internet 
iseenesest ei ole turvaline keskkond ning me ei saa täielikult tagada, et teie isikuandmete edastamine 
Interneti kaudu on alati turvaline. Edastate andmeid Interneti kaudu omal vastutusel ning peaksite 
saitidele, rakendustesse või seadmetesse sisenema turvaliste süsteemide kaudu.  
 
Teie kohustus on tagada oma saitide, rakenduste ja seadmete juurdepääsumandaatide turvalisus ja 
konfidentsiaalsus. Peaksite oma juurdepääsumandaate sageli muutma. Kui selgub, et teie 
juurdepääsumadaate on mis tahes viisil kuritarvitatud, peate sellest kiiresti AGCO-d teavitama ning 
oma juurdepääsumandaate kohe muutma.  
 
Teie isikuandmete avalikustamine  
 
Me ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ega kauple teie isikuandmetega ilma 
teie nõusolekuta. Võime siiski teie isikuandmeid kolmandate isikutega jagada või teie isikuandmeid 
neile avalikustada järgmistel juhtudel. 

• Võime teie isikuandmeid avalikustada AGCO töötajatele ja esindajatele teenuste 
pakkumiseks vajalikul määral. 

• Võime teie isikuandmeid jagada AGCO-siseste isikutega äritegevuse käitamise, saitide, 
rakenduste või seadmete käitamise ja teile teie valitud toodete või teenuste pakkumise 
eesmärgil või muudel selles avalduses sätestatud eesmärkidel.  

• Võime teie isikuandmeid jagada AGCO-väliste isikutega (sh edasimüüjad) äritegevuse 
käitamise, saitide, rakenduste või seadmete käitamise ja teile teie valitud toodete või teenuste 
pakkumise eesmärgil või muudel selles avalduses sätestatud eesmärkidel.  

• Võime kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujate abi oma äritegevuse käitamiseks, 
saitide, rakenduste või seadmete käitamiseks, teile teie valitud toodete ja teenuste 
pakkumiseks või teatud tegevuste haldamiseks meie nimel, nagu uudiskirjade või küsitluste 
saatmiseks. Võime nende kolmandate isikutega teie isikuandmeid jagada selles avalduses 
sätestatud eesmärkidel. 

• Võime jagada demograafilist koondteavet oma äripartnerite, usaldusväärsete tütarettevõtete 
ja reklaamijatega selles avalduses esitatud eesmärkidel. Kuigi teeme teie andmete 
anonüümsuse tagamiseks mõistlikke jõupingutusi, võib siiski juhtuda, et teie isikuandmed 
avalikustatakse. 

• Võime jagada teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil kolmandatest isikutest 
turunduspartneritega, kui olete andnud selleks nõusoleku. Võite mis tahes ajal oma 
nõusolekust loobuda või keelata oma isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil.  

• Kui teete makse saidi või rakenduse kaudu või otse AGCO-le või edasimüüjale, siis võidakse 
teie isikuandmeid kolmandatele isikutele (nt makseteenuste pakkujad) edastada, et nende 
maksete tegemist hõlbustada. 

• Kui müüme, liidame või anname üle kogu oma ettevõtte või vara või osa ettevõttest või varast 
(sh reorganiseerimise, sundlõpetamise, likvideerimise või muu restruktureerimise korral), siis 
võime avalikustada teie isikuandmed võimalikule müüjale või ostjale või nende esindajatele 
tingimusel, et oleme esmalt võtnud tarvitusele meetmed teie isikuandmete turvalisuse ja 
konfidentsiaalsuse tagamiseks. 
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• Võime teie isikuandmeid avaldada ka järgmistel eesmärkidel: (i) õiguslike nõuete 
tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks vajalikul määral; (ii) kui see on vajalik 
kohaldatavate seaduste või regulatsioonide alusel; (iii) valitsusasutuste ja õiguskaitseasutuste 
nõuete täitmiseks; (iv) kui andmete avalikustamine on vajalik või asjakohane füüsilise kahju 
või finantskahjude ärahoidmiseks; või (v) ebaseadusliku tegevuse uurimiseks.  

 
Kolmandate isikute teenused 
 
Võite saitidel, rakendustes või seadmetes näha reklaami ja muud sisu, mis võib olla lingitud AGCO 
partnerite, tarnijate, reklaamijate, sponsorite, litsentsiaaride ja muude kolmandate isikute veebisaitide 
või teenustega. Me ei halda nende kolmandate isikute veebisaitidel või teenustes olevat sisu ega linke 
ning me ei vastuta meetodite eest, mida kasutatakse kolmandate isikute veebisaitidel või teenustes, 
mis on meie saitide, rakenduste või seadmetega lingitud või nendes kasutusel. Nendele veebisaitidele 
ja teenustele võivad kehtida nende enda privaatsuseeskirjad ja kasutustingimused.  
 
Otseturundus 
 
Selle avalduse sätete kohaselt võime teiega aeg-ajalt e-posti, tekstsõnumi või muude 
elektrooniliste vahendite kaudu ühendust võtta, et edastada teile huvi pakkuda võivate toodete ja 
teenuste teavet. Kui te ei soovi seda teavet saada, siis järgige teabe tellimusest loobumise 
juhiseid, mis on alati sellele teabele lisatud. Võite selleks ka meie saitidel ja rakendustes esitatud 
tellimusest loobumise funktsioone kasutada. 
 
Kui te turundus- või reklaamiteabe tellimusest loobute, võime teiega siiski ka edaspidi ühendust 
võtta, et teie nõuetele vastata, et saaksite oma tellimuse põhjal oste teha või et kontot hallata. 
Võime ühendust võtta ka siis, kui see on kohaldatavate seaduste alusel vajalik või lubatud. 
 
Küpsised 
 
Küpsis on väike fail, mis salvestatakse teie seadmesse, kui külastate veebisaiti. Küpsis salvestab teie 
seadme ja brauseri teavet ning teatud juhtudel ka teie eelistusi ja sirvimisharjumusi. Võime teie 
isikuandmeid töödelda küpsiste tehnoloogia abil kooskõlas meie küpsiste eeskirjadega. 
 
Andmete säilitamine 
 
Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni need andmed on nendes privaatsuseeskirjades sätestatud 
eesmärkide täitmiseks vajalikud. Teie isikuandmeid tuleb võib olla ka kauem säilitada, näiteks siis, kui 
see on kohaldatavate seaduste alusel vajalik.  
 
AGCO pakub andmesubjektidele võimaluse esitada nende eluajal juhised, mida tuleb pärast nende 
surma nende isikuandmetega seoses järgida. Kui andmesubjekt sureb, ilma et ta oleks esitanud oma 
isikuandmetega seotud selgeid juhiseid, võime ühendust võtta tema perekonnaliikmete ja 
esindajatega, et surnud isiku isikuandmed vajaduse korral eemaldada. Teatud juhtudel võime esitada 
surnud andmesubjektidega seotud soodustatud isikutele õigustatud teavet andmete kohta, mida 
AGCO surnud andmesubjekti kohta säilitab. Me ei anna edasi paroole ega muid sisselogimisandmeid. 
Surnud andmesubjektiga seotud nõuetele vastamist puudutava otsuse tegemisel tuleb alati arvesse 
võtta ka teabe turvalisuse ning ohutuse ja privaatsuse tagamise kohustust. 
 
Laste isikuandmed 
 
Me ei kogu ega töötle teadlikult alla 16-aastaste laste isikuandmeid. Palume vanematel või 
seaduslikel hooldajatel aidata jälgida laste tegevust seoses meie saitide, rakenduste ja seadmetega 
ning anda lastele teada, et nad ei tohi oma isikuandmeid meie saitide, rakenduste või seadmete 
kaudu esitada.  
 
Kasutustingimused 
 
Meie saitide, rakenduste ja seadmete kasutamisele kehtivad kasutustingimused. 
 
Andmekaitseraamistiku Privacy Shield eeskirjad 

https://www.agcocorp.com/cookies.html
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AGCO osaleb USA-ELi andmekaitseraamistikus Privacy Shield, mis puudutab isikuandmete 
edastamist USA-sse. AGCO andmekaitseraamistiku Privacy Shield eeskirjadega tutvumiseks 
klõpsake siin.  
 
Teie õigused 
 
Teie kohustus on tagada, et AGCO valduses olevad teid puudutavad isikuandmed oleksid täielikud, 
õiged ja ajakohased. Kohaldatavate seaduste alusel on teil järgmised õigused: 

• õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida me töötleme, ja õigus taotleda nende 
koopiat; 

• õigus taotleda oma isikuandmetes olevate vigade parandamist;  
• õigus olla seaduslikel alustel vastu oma isikuandmete töötlemisele;  
• õigus seaduslikel alustel taotleda: 

o meie töödeldavate isikuandmete kustutamist; ja 
o keelata meie töödeldavate isikuandmete töötlemine; 

• õigus kohaldatavuse piires paluda oma isikuandmete edastamist teisele vastutavale 
töötajatele;  

• kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku põhjal, on teil õigus nõusolekust loobuda; ja 
• õigus esitada andmekaitseametile oma isikuandmete töötlemisega seotud kaebusi. 

 
See ei puuduta teie seaduslikke õigusi. Ükskõik milliste eelnimetatud õiguste rakendamiseks võtke 
meiega ühendust allpool esitatud kontaktandmete kaudu. 
 
Kontaktandmed 
 
Kui teil tekib nende privaatsuseeskirjade, oma isikuandmete töötlemise või saidi, rakenduse või 
seadme kasutamisega seoses küsimusi, siis võtke meiega ühendust: 

AGCO Corporation 
FAO General Counsel & Corporate Secretary 
4205 River Green Pkwy 
Duluth, GA 30096 
United States 
  
DataPrivacy@AGCOcorp.com  

 
Kui võtate meiega ühendust, siis püüame teie küsimust või kaebust uurida ning sellele vastata ühe 
kuu jooksul või muude kohaldatavate seaduste alusel ette nähtud perioodi jooksul. 
 
Nende eeskirjadega nõustumine 
 
Ükskõik millise meie saidi, rakenduse või seadme kasutamisel peate olema nende eeskirjadega 
nõustunud. Kui te nendes eeskirjades olevate tingimustega ei nõustu, siis ei tohi te ühtki meie saiti, 
rakendust ega seadet kasutada. 

 
Eeskirjade muudatused 
 
AGCO võib neid privaatsuseeskirju mis tahes ajal muuta, üle vaadata ja uuendada ilma teid sellest 
teavitamata. Soovitame teil kindlasti need eeskirjad sageli üle vaadata, et võimalike muudatustega 
tutvuda ning olla kursis sellega, kuidas me aitame teie isikuandmeid kaitsta. Kui ükskõik millist meie 
saiti, rakendust või seadet jätkuvalt kasutate, loetakse seda meie eeskirjade muudatustega 
nõustumiseks. 
 
Viimati muudetud: 1.2.2019 
 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNikAAG
mailto:DataPrivacy@agcocorp.com
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Sõnastik 
 
Eeskirjades esinevatel mõistetel on järgmised tähendused. 
 
• Kohaldatavad seadused: kõik seadused, määrused ja regulatsioonid, mis kehtivad 

vastavale/vastavatele AGCO tütarettevõttele/tütarettevõtetele.  
 

• Andmekaitseamet: sõltumatu riiklik asutus, millel on juriidiline kohustus jälgida 
andmekaitseseaduste järgimist. 
 

• Andmekaitseseadused: kõik isikuandmete töötlemisega seotud kohaldatavad seadused. 
 

• Masinaandmed: kõik andmed, mis on loodud teie masina kaudu ja/või kogutud teie masinast, 
mille on kogunud teie masin või mida talletatakse teie masinas või ükskõik millises riistvaras või 
seadmes, mis on masinatega telemeetria kaudu või muul viisil ühendatud. Masinaandmed võivad 
sisaldada isikuandmete elemente. 
 

• Isikuandmed: tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga seotud teave; tuvastatav isik on isik, 
keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige isikukoodi abil või ühe või mitme teguri abil, 
mis on omane tema füüsilisele, psühholoogilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või 
sotsiaalsele identiteedile. 
 

• Töötlus või töötlemine: isikuandmetega seotud toiming või toimingute sari (automaatsed või 
mitteautomaatsed), sh kogumine, salvestamine, korraldamine, talletamine, kohandamine või 
muutmine, väljavõtete tegemine, päringu teostamine, kasutamine, üleandmine, levitamine või muul 
moel kättesaadavaks tegemine, ühitamine või ühendamine, sulgemine, kustutamine või 
hävitamine. 
 

• Delikaatsed isikuandmed: isikuandmed, milles avalikustatakse rassiline või etniline päritolu, 
religioossed või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine, füüsilise või vaimse 
tervise seisund või seksuaalkäitumine ning tegelikud või väidetavad kriminaalkuriteod või -
karistused või isikukood. 

 


	AGCO privaatsuseeskirjad – Euroopa Majanduspiirkond
	AGCO võib teilt isikuandmeid koguda

	Isikuandmete töötlemise seaduslik alus: kui AGCO töötleb teie isikuandmeid selles avalduses sätestatud eesmärkidel, võib ta olenevalt olukorrast tugineda ühele järgmisele õiguslikule alusele:
	Millistel eesmärkidel võib AGCO teie isikuandmeid töödelda
	Rahvusvaheline isikuandmete edastamine
	Teie isikuandmete kaitse
	Teie isikuandmete avalikustamine
	 Võime teie isikuandmeid jagada AGCO-väliste isikutega (sh edasimüüjad) äritegevuse käitamise, saitide, rakenduste või seadmete käitamise ja teile teie valitud toodete või teenuste pakkumise eesmärgil või muudel selles avalduses sätestatud eesmärkidel.
	Kolmandate isikute teenused
	Võite saitidel, rakendustes või seadmetes näha reklaami ja muud sisu, mis võib olla lingitud AGCO partnerite, tarnijate, reklaamijate, sponsorite, litsentsiaaride ja muude kolmandate isikute veebisaitide või teenustega. Me ei halda nende kolmandate is...
	Otseturundus
	Küpsised
	Andmete säilitamine
	Laste isikuandmed
	Me ei kogu ega töötle teadlikult alla 16-aastaste laste isikuandmeid. Palume vanematel või seaduslikel hooldajatel aidata jälgida laste tegevust seoses meie saitide, rakenduste ja seadmetega ning anda lastele teada, et nad ei tohi oma isikuandmeid mei...
	Kasutustingimused
	Meie saitide, rakenduste ja seadmete kasutamisele kehtivad kasutustingimused.
	Andmekaitseraamistiku Privacy Shield eeskirjad
	AGCO osaleb USA-ELi andmekaitseraamistikus Privacy Shield, mis puudutab isikuandmete edastamist USA-sse. AGCO andmekaitseraamistiku Privacy Shield eeskirjadega tutvumiseks klõpsake siin.
	Teie õigused
	Kontaktandmed
	Kui teil tekib nende privaatsuseeskirjade, oma isikuandmete töötlemise või saidi, rakenduse või seadme kasutamisega seoses küsimusi, siis võtke meiega ühendust:
	Eeskirjade muudatused


