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AGCO Privātuma paziņojums Eiropas Ekonomikas zonai 
 
Šo Privātuma paziņojumu (Paziņojums"“) sniedz AGCO korporācija un tās meitasuzņēmumi, un 
filiāles (skatiet kontaktinformāciju http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html) (kopā "AGCO", 
"mēs" vai "mums"). Izceltie formulējumi, kas nav definēti šī Paziņojuma tekstā, ir definēti šī 
Paziņojuma beigās atrodamajā Vārdnīcā.  
 
Šī Paziņojuma darbības joma 
 
Šis Paziņojums nosaka veidu, kādā AGCO apkopo un tālāk Apstrādā Personas Datus par personām, 
kas izmanto AGCO produktus vai pakalpojumus ("jums"). Mēs aicinām jūs uzmanīgi izlasīt šo 
Paziņojumu un regulāri pārbaudīt šo lapu, lai pārskatītu visas izmaiņas, kuras mēs varētu izdarīt 
saskaņā ar šī Paziņojuma noteikumiem.  
 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis Paziņojums neattiecas uz AGCO Apstrādātiem AGCO darbinieku, 
sekundāro darbinieku, pagaidu darbinieku vai cita personāla Personas Datiem saistībā ar viņu 
pienākumiem AGCO. AGCO Intranet (InsideAGCO) ir pieejama atsevišķa privātuma politika, kas 
reglamentē šādu Apstrādi.  
 
AGCO ir atsevišķs Paziņojums par Mašīnas datu ("machine data") apstrādi 
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/. Ja starp šī Privātuma paziņojumu 
un Mašīnas datu paziņojuma noteikumiem, kas attiecas uz Personas Datu apstrādi, ir pretrunas, tad 
šī Privātuma paziņojuma noteikumi kontrolēs atbilstošās un pretrunīgās darbības, kas attieksies tikai 
uz Personas Datiem.  
 
AGCO var apkopot Personas Datus no jums 
 
AGCO var apkopot Personas Datus no jums šādos apstākļos: 
 

• AGCO var apkopot vai iegūt Personas Datus, kad apmeklējat jebkuru AGCO tīmekļa Vietni 
(katra ir "Vietne") vai izmantojat jebkuras iespējas vai resursus, kas pieejami Vietnē vai caur 
to. Kad jūs apmeklējat Vietni, jūsu Ierīce un pārlūks automātiski atklās noteiktu informāciju 
(piemēram, Ierīces veidu, operētājsistēmu, pārlūkprogrammas veidu, pārlūka iestatījumus, IP 
adresi, valodas iestatījumus, Vietnes pieslēgšanās datumus un laiku un citu tehnisko 
komunikāciju informāciju), no kuras daži vai visi var būt Personas Dati. 

• AGCO var apkopot vai iegūt šādus Personas Datus, kad jūs lejupielādējat vai izmantojot 
AGCO mobilo lietotni (katra ir "Lietojumprogramma"). AGCO lietojumprogramma var 
ierakstīt noteiktu informāciju (tostarp lietotņu lietošanas statistiku, Ierīces tipu, 
operētājsistēmu, lietotņu iestatījumus, IP adresi, valodas iestatījumus, savienojuma izveides 
datumus un laikus, atrašanās vietas datus un citu tehnisko komunikāciju informāciju), no 
kuras daži vai visi var būt Personas Dati. Lietojumprogrammai var būt pašai savs Privātuma 
paziņojums, kurā ietverta konkrētāka informācija, un, pirms lietojat attiecīgo 
Lietojumprogrammu, tā būtu jāpārskata.  

• AGCO var apkopot vai iegūt Personas Datus, kad jūs reģistrējaties, lai izmantotu jebkuru 
AGCO sniegto pakalpojumu, izmantojot Vietni vai Lietojumprogrammu, vai pieslēdzaties 
Vietnē vai Lietojumprogrammā, ievietojot šādu informāciju: reģistrācijas dati, pieteikšanās 
vārds, e-pasta adrese, parole, drošības jautājums un, ja piemērojama, maksājuma 
informācija.  

• AGCO var apkopot vai iegūt Personas Datus, ja jūs izmantojat AGCO telemetrijas Ierīces vai 
datu ierakstīšanas Ierīces (katra ir "Ierīce"), ieskaitot: (i) ja jūs iegādājaties transportlīdzekli, 
kas ir aprīkots ar Ierīci, AGCO var apkopot Mašīnas datus par transportlīdzekli; un (ii) ja esat 
iespējojis uz atrašanās vietu balstītas funkcijas, AGCO var apkopot atrašanās vietas datus. 
Turklāt AGCO var apkopot Mašīnas datus, veicot pārbaudes, garantijas vai citus 
pakalpojumus. 

• AGCO var apkopot vai iegūt Personas Datus, kad jūs iesniedzat Personas Datus AGCO 
pilnvarotajam izplatītājam vai tālākpārdevējam ("Dīleris") (personīgi, pa pastu, pa tālruni, 
tiešsaistē, izmantojot elektroniskā saziņā vai ar jebkādiem citiem līdzekļiem). 

• AGCO var apkopot vai iegūt Personas Datus, kad sazinieties ar AGCO (personīgi, pa pastu, 
pa tālruni, tiešsaistē, izmantojot elektronisko saziņu vai jebkādā citā veidā). 

http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/
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• AGCO var ievākt vai iegūt personas datus, kādus Jūs nepārprotami izvēlaties publiskot, 
tostarp no sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem (piemēram, mēs varam ievākt informāciju no 
Jūsu sociālo mediju profila(-iem), ja par mums publicējat ziņu). 

 
AGCO var saņemt Personas Datus par jums no citiem 
 
AGCO var saņemt Personas Datus no jums no trešajām pusēm. Piemēram: 

• AGCO var saņemt Personas Datus par jums no izplatītājiem, kā minēts iepriekš.  
• Ja jūs mijiedarbojaties ar trešās puses saturu vai reklāmu Vietnē vai Lietojumprogrammā, 

AGCO var saņemt Personas Datus no jums no attiecīgās trešās puses saskaņā ar trešās 
puses piemērojamo Privātuma paziņojumu.  

• Ja jūs izvēlaties veikt maksājumu tieši AGCO vai ar Vietnes vai Lietojumprogrammas 
starpniecību, vai ar pārstāvja starpniecību, AGCO var saņemt no jums trešās puses, 
piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzēji, puses datus par šo maksājumu, tostarp: 
pirkuma datus, maksājuma datus, kredītkartes datus.  

• Ciktāl visas kredīta atbilstības pārbaudes, ko AGCO vai tās vārdā veic saistībā ar kredīta 
pieteikumu saskaņā ar Piemērojamiem likumiem, AGCO un/vai attiecīgais pārstāvis var 
saņemt jūsu Personas Datus no kredītreitingu aģentūrām un citām trešajām pusēm šīs 
kredīta atbilstības nolūkā, ieskaitot: apstiprinājumu, vai atsauces aģentūra varēja pārbaudīt 
jūsu datus; un atbilstības pārbaudes rezultāti, tostarp jūsu kredītreitings.  

• Atbilstoši saviem pienākumiem saskaņā ar Piemērojamiem likumiem, AGCO var saņemt 
Personas Datus par jums no tiesībaizsardzības iestādēm un valsts iestādēm.  

• AGCO var saņemt Personas Datus no jums no publiskiem avotiem (piemēram, tālruņu 
katalogi, zemes īpašumtiesību ieraksti, apgrūtinājumu ieraksti utt.). 

• Mijiedarbojoties ar jebkuras trešās puses saturu vai reklāmu vietnē vai lietojumprogrammā 
(tostarp trešo pušu spraudņus un sīkdatnes), AGCO saņem Jūsu personas datus no attiecīgā 
trešās puses pakalpojumu sniedzēja satura vai reklāmas. 

 
Personas Dati, ko jūs sniedzat par citiem 
 
Dažos gadījumos jūs varat nodrošināt AGCO ar Personas Datiem par citiem. Piemēram, komentējot 
ACGO produktu, jūs varat pieminēt citu AGCO klientu. Ikreiz, kad jūs iesniedzat šādus Personas 
Datus, jums ir jānodrošina, ka tas nepārkāpj šo trešo pušu tiesības. Ja neesat pārliecināts, vai trešā 
puse piekrīt jums, iesniedzot savus Personas Datus, lūdzu, atturaties paziņot šādus Personas Datus 
AGCO.  
 
Personas Datu kategorijas, ko Apstrādā AGCO vai tās vārdā 
 
Personas Datu kategorijas, kuras AGCO saskaņā ar šo Paziņojumu var Apstrādāt (ciktāl to atļauj 
Datu aizsardzības likumi), ietver:  

• Personas Dati: vārds; dzimums; fotogrāfija; dzimšanas datums; profesija; bizness vai darba 
devējs; nozare;  

• Kontaktinformācija: e-pasta adrese; pasta adrese; telefona numurs; faksa numurs; klienta 
ID; 

• dati, kas attiecas uz Vietnēm vai Lietojumprogrammām: tehniskie dati (kā norādīts 
iepriekš, tostarp Ierīces tips, operētājsistēma, pārlūkprogrammas tips, pārlūka iestatījumi, IP 
adrese, valodas iestatījumi, Vietnes pievienošanas datumi un laiki, Lietojumprogrammas 
lietošanas statistika, Lietojumprogrammas iestatījumi, datumi un savienojuma ar 
Lietojumprogrammas laiku, atrašanās vietas dati un cita tehniskās saziņas informācija, kas 
nepieciešama attiecīgās Vietnes vai Lietojumprogrammas darbībai); lietotājvārds; parole; 
drošības ieejas dati; izmantošanas dati; kopējā statistiskā informācija;  

• Mašīnas dati: saimniecības vadības dati, zemes dati, agronomiskie dati, transportlīdzekļu 
izmantošanas statistika; transportlīdzekļa darbības dati; braukšanas modeļi; motora 
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temperatūras dati; dzinēja darbības dati; degvielas ekonomijas dati; emisiju dati; 
transportlīdzekļa servisa statuss; transportlīdzekļa atrašanās vieta;1 

• komerciālā informācija: finanšu informācija un maksājuma informācija (tostarp bankas dati 
vai kredītkartes dati, kas sniegti saistībā ar pirkumu); pirkuma vēsture (tostarp produkti, 
datumi, atrašanās vietas un tirgotāji, kas saistīti ar jebkuru pirkumu); pirkuma intereses; 
pakalpojumu pieprasījumi; un 

• mārketinga dati: reklāmas intereses; sīkdatnes dati; klikšķotie dati; pārlūkošanas vēsture; 
atbildes uz tiešo mārketingu; un atteikšanās no tiešā mārketinga.  

•  
 

Personas Datu Apstrādes likumīgais pamats: Apstrādājot jūsu Personas Datus saistībā ar šajā 
Paziņojumā izklāstītajiem mērķiem, AGCO, atkarībā no apstākļiem, var atsaukties uz kādu no 
šiem juridiskajiem pamatiem: 
• mēs esam saņēmuši jūsu iepriekšēju skaidru piekrišanu Apstrādei; 
• mums ir likumīgas intereses veikt Apstrādi (tostarp mūsu likumīgās intereses, lai vadītu mūsu 

biznesu, piegādātu preces un pakalpojumus, brīdinātu jūs par citiem produktiem vai 
pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, un par mūsu produktu vai pakalpojumu uzturēšanu 
vai uzlabošanu ), un nepastāv nepamatots risks jūsu tiesībām, brīvībām vai interesēm; 

• Apstrāde ir nepieciešama saistībā ar noslēgto līgumu ar jums vai jūsu labā;  
• Apstrādi pieprasa Piemērojamie likumi;  
• Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu jebkuras personas vitālās intereses; vai 
• jebkuru citu likumīgo pamatu, kas pieejams saskaņā ar Piemērojamiem likumiem. 
 

Jūsu Sensitīvo Personas Datu Apstrāde: AGCO nevēlas apkopot vai citādi Apstrādāt jūsu 
Sensitīvos Personas Datus, izņemot gadījumus, kad: 

• Apstrāde ir nepieciešama vai atļauta saskaņā ar Piemērojamiem likumiem; 
• Apstrāde ir nepieciešama, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības; 
• AGCO ir saņēmusi jūsu iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu pirms jūsu Sensitīvo Personas 

Datu Apstrādes; vai 
• jebkurš cits likumīgs pamats, lai Apstrādātu Sensitīvus Personas Datus. 

 
Mērķi, kādiem AGCO var Apstrādāt jūsu Personas Datus  
 
AGCO var Apstrādāt jūsu Personas Datus jo īpaši šādos nolūkos, ciktāl to atļauj Datu aizsardzības 
likumi:  

• lai parādītu Vietnes, Lietojumprogrammas vai Ierīces saturu un visas iespējamās izvēles 
iespējas; 

• lai uzraudzītu, pielāgotu, atjauninātu, nodrošinātu un uzlabotu mūsu produktus un 
pakalpojumus; 

• lai pārbaudītu jūsu identitāti un nodrošinātu jūsu Personas Datu drošību; 
• lai atbildētu uz jūsu pakalpojumu pieprasījumiem un atbalsta vajadzībām; 
• lai saprastu, kā personas kopīgi izmanto Vietnes, Lietojumprogrammas vai Ierīces (vai 

saistītā transporta līdzekļa) funkcijas; 
• lai pārvaldītu Vietnes, Lietojumprogrammas vai Ierīces saturu, veicināšanas pasākumus, 

aptaujas vai citas funkcijas; 
• lai nosūtītu jums informāciju, kas attiecas uz jūsu iepriekšējiem pirkumiem un interesēm, 

ievērojot Piemērojamos likumus attiecībā uz tiešo tirdzniecību; 
• lai nosūtītu jums Paziņojumus par jūsu kontu pārvaldīšanu un Vietnes, Lietojumprogrammas 

vai Ierīces funkcijām; 
• lai paziņotu jums par Vietnes, Lietojumprogrammas vai Ierīces izmaiņām; 
• lai veiktu datu analīzi un citu Apstrādi (ieskaitot tendenču analīzi un finanšu analīzi);; 
• lai īstenotu savas likumīgās tiesības un jūsu tiesības saskaņā ar šo Paziņojumu; 

                                                 
1 Mašīnas dati arī var tikt kvalificēti kā Personas Dati, ja mēs to saistām ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, un 

tādā gadījumā AGCO ievēro abus Paziņojumus. Ja starp šī Privātuma paziņojumu un Mašīnas datu paziņojuma 
noteikumiem, kas attiecas uz Personas Datu apstrādi, ir pretrunas, tad šī Privātuma paziņojuma noteikumi kontrolēs 
atbilstošās un pretrunīgās darbības, kas attieksies tikai uz Personas Datiem.  
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• lai aizsargātu pret krāpšanu, identitātes zādzību un citu nelikumīgu darbību;  
• lai izveidotu vai izmantotu AGCO juridiskās tiesības vai aizstāvēt tiesiskās prasības;  
• lai izveidotu, izmantotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības; un 
• lai ievērotu Piemērojamos likumus un citas mums piemērojamās politikas. 

 
 
Personas Datu starptautiskie pārsūtījumi 
 
Mēs varam izmantot Apstrādes iekārtas, kuras kontrolē vai kuras apkalpo mūsu korporatīvās grupas 
dalībnieki vai mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas jurisdikcijās, kas nav jurisdikcija, 
kurā sākotnēji tika apkopoti jūsu Personas Dati. Jo īpaši Vietnes, lietotnes vai Ierīces saturu un 
funkcijas var nodrošināt, izmantojot serverus, kas atrodas ārpus jūsu jurisdikcijas (tostarp, bet ne tikai, 
serverus, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs). Jūsu personiskie dati var tikt nodoti un 
Apstrādāti, izmantojot šos serverus vai citas Apstrādes iekārtas, kā daļu no Vietnes, 
Lietojumprogrammas vai Ierīces darbības vai saistībā ar kādu no šajā Paziņojumā izklāstītajiem 
Apstrādes mērķiem vienmēr ievērot Piemērojamo likumu noteikumus (piemēram, ja nepieciešams, 
ieviešot ES standarta līguma noteikumus). Šie pārsūtījumi ("transfers") ir nepieciešami, lai efektīvi un 
efektīvi nodrošinātu jūsu produktus un pakalpojumus. Pateicoties šim Privātuma paziņojumam, 
sniedzot Personas Datus AGCO, jūs apliecināt, ka jūsu Personas Datus var pārsūtīt uz vietām ārpus 
jūsu jurisdikcijas. Ja jūs nevēlaties, lai jūsu Personas Dati tiktu pārsūtīti uz citām jurisdikcijām, lūdzu, 
nepiegādājiet savus Personas Datus AGCO, kā arī neizmantojiet nevienu Vietni, Lietojumprogrammu 
vai Ierīci.  
 
Ja mēs pārsūtām jūsu Personas Datus uz citām valstīm, mēs to izdarām, pamatojoties uz standarta 
līguma noteikumiem, un gadījumā, ja informācija tiek pārsūtīta uz ASV, tad pamatojoties uz mūsu 
Privātuma vairoga sertifikātu (skatīt zemāk). Jūs varat pieprasīt mūsu standarta līguma noteikumu 
kopijas un mūsu Privātuma vairoga sertifikāta informāciju, izmantojot tālāk sniegto kontaktinformāciju. 
 
Jūsu Personas Datu aizsardzība 
 
AGCO ir apņēmies droši Apstrādāt jūsu Personas Datus. Mēs esam pieņēmuši atbilstošu datu 
Apstrādes praksi un piemērotus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu 
pret Personas Datu nesankcionētu piekļuvi, grozīšanu, izpaušanu vai iznīcināšanu. Internets pats par 
sevi nav droša vide, un mēs nevaram nodrošināt absolūtu pārliecību, ka jūsu Personas Dati, kas tiek 
pārsūtīti, izmantojot internetu, vienmēr būs droši. Personas Datu pārsūtīšana internetā ir jūsu pašu 
risks, un, lai piekļūtu Vietnēm, Lietojumprogrammām vai Ierīcēm, jums vajadzētu izmantot tikai drošas 
sistēmas.  
 
Jūs esat atbildīgs par to, lai katra Vietne, Lietojumprogrammu un Ierīce būtu droši un konfidenciāli. 
Jums bieži vajadzētu mainīt piekļuves akreditācijas datus, un jums nekavējoties jāpaziņo AGCO, ja 
uzzinājāt par jebkādu jūsu piekļuves akreditācijas datu ļaunprātīgu izmantošanu un nekavējoties 
jāmaina piekļuves akreditācijas dati.  
 
Jūsu Personas Datu izpaušana  
 
Mēs nepārdodam, tirgojam vai neiznomājam jūsu Personas Datus citiem bez jūsu piekrišanas. Tomēr 
mēs varam kopīgot vai izpaust savus Personas Datus trešajām pusēm šādos apstākļos: 

• Mēs varam atklāt jūsu Personas Datus AGCO darbiniekiem un aģentiem, ciktāl tas vajadzīgs, 
lai sniegtu pakalpojumus. 

• Mēs varam kopīgot jūsu Personas Datus ar saņēmējiem, kas darbojas iekš AGCO, lai 
pārvaldītu mūsu biznesu, darbotos ar Vietnēm, Lietojumprogrammām vai Ierīcēm, sniegtu 
jums jūsu izvēlētos produktus vai pakalpojumus vai citādiem šajā Paziņojumā noteiktajiem 
mērķiem.  

• Mēs varam kopīgot jūsu Personas Datus ar saņēmējiem, kas nav AGCO, tostarp tirgotājiem, 
lai pārvaldītu mūsu biznesu, darbotos ar Vietnēm, Lietojumprogrammām vai Ierīcēm, sniegtu 
jums produktus vai pakalpojumus, kurus esat izvēlējies, vai arī citos nolūkos, kas noteikti šajā 
Paziņojumā.  

• Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai palīdzētu mums darboties mūsu 
biznesā, darbotos ar Vietnēm, Lietojumprogrammām vai Ierīcēm, sniegtu jums jūsu izvēlētos 
produktus vai pakalpojumus vai pārvaldītu darbības mūsu vārdā, piemēram, izsūtot biļetenus 
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vai aptaujas. Mēs varam dalīties ar jūsu Personas Datiem ar šādām trešajām pusēm 
mērķiem, kas noteikti šajā Paziņojumā. 

• Mēs varam kopīgot demogrāfisko informāciju ar mūsu biznesa partneriem, uzticamiem 
sadarbības partneriem un reklāmdevējiem mērķiem, kas izklāstīti šajā Paziņojumā. Kamēr 
mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šāda informācija ir anonīma, iespējams, ka 
jūsu Personas Dati var tikt izpausti. 

• Jūsu lēmējvaras piešķiršanas gadījumā, mēs varam kopīgot jūsu Personas Datus ar saviem 
trešo pušu mārketinga partneriem tiešās tirdzniecības nolūkos. Jebkurā laikā jūs varat atsaukt 
savu piekrišanu vai jebkurā laikā iebilst pret savu Personas Datu Apstrādi tiešās tirdzniecības 
nolūkos.  

• Ja veicat maksājumu, izmantojot Vietni vai Lietojumprogrammu, vai tieši caur AGCO 
izplatītājam, iespējams, jūsu personasdati būs jāsniedz trešajām pusēm (piemēram, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem), lai atvieglotu šos maksājumus. 

• Ja mēs pārdodam, apvienojam vai nododam visu vai daļu no mūsu uzņēmējdarbības vai 
aktīviem (tostarp reorganizācijas, izbeigšanas, likvidācijas vai citas pārstrukturēšanas 
gadījumā), mēs varam atklāt jūsu Personas Datus potenciālajam pārdevējam vai pircējam vai 
to pārstāvjiem, ar nosacījumu, ka mēs vispirms esam veikuši pamatotus pasākumus, lai 
nodrošinātu jūsu Personas Datu drošību un konfidencialitāti. 

• Mēs arī varam izpaust jūsu Personas Datus: (i) tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai izveidotu, 
īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās prasības; (ii) ja to prasa Piemērojamie likumi vai noteikumi; 
(iii) atbildot uz valsts aģentūru un tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem; iv) ja 
informācijas izpaušana ir nepieciešama vai piemērota, lai novērstu fizisku kaitējumu vai 
materiālus finansiālus zaudējumus; vai v) nelikumīgas darbības izmeklēšanai.  

 
Trešo pušu pakalpojumi 
 
Jūs varat saskarties ar reklāmu vai citu saturu jebkurā Vietnē, Lietojumprogrammā vai Ierīcē, kas var 
būt saistīta ar AGCO partneru, piegādātāju, reklāmdevēju, sponsoru, licenču devēju un citu trešo 
pušu tīmekļa Vietnēm vai pakalpojumiem. Mēs nekontrolējam saturu vai saites, kas tiek rādītas šo 
trešo pušu mājaslapās vai pakalpojumos, un mēs neesam atbildīgi par trešo pušu mājaslapās vai 
pakalpojumos veiktajām darbībām, kas saistītas ar jebkuru Vietni, Lietojumprogrammu vai Ierīci. Šīm 
tīmekļa Vietnēm un pakalpojumiem var piemērot viņu privātuma politiku un lietošanas noteikumus.  
 
Tiešais mārketings 
 
Kā noteikts šajā Paziņojumā, mēs, iespējams, sazināsimies ar jums pa e-pastu, īsziņu vai citiem 
elektroniskiem līdzekļiem, lai laiku pa laikam sniegtu jums informāciju par produktiem vai 
pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt. Ja vēlaties atsaukt šo saziņu, mēs iekļaujam detalizētas 
norādes par abonementu abonēšanu katrā šādā komunikācijas reizē. Varat arī izmantot mūsu 
abonementa atrakstīšanās iespējas, kas pieejamas mūsu Vietnēs un Lietojumprogrammās. 
 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs anulējat abonēšanu, kas ir saistīta ar mārketingu vai reklāmu, mēs 
tomēr varam turpināt sazināties ar jums, lai veiktu jūsu pieprasītās darbības, ļaujot veikt jebkādus 
pirkumus, kurus jūs pieprasāt, pārvaldīt jūsu kontu vai kā to prasa vai pieļauj Piemērojamie likumi. 
 
Sīkdatnes 
 
Sīkdatne ir neliels fails, kas tiek ievietots jūsu ierīcē, kad apmeklējat mājaslapu. Tajā tiek ierakstīta 
informācija par jūsu ierīci, pārlūkprogrammu un dažos gadījumos arī jūsu iestatījumiem un 
pārlūkošanas paradumiem. Mēs varam Apstrādāt jūsu Personas Datus, izmantojot sīkdatņu 
tehnoloģijas, saskaņā ar mūsu Sīkdatņu politiku. 
 
Datu saglabāšana 
 
Mēs saglabāsim jūsu Personas Datus tikai tik ilgi, kamēr mēs pieprasīsim šos Personas Datus 
saistībā ar mērķiem, kas noteikti šajā konfidencialitātes politikā. Mēs varam arī pieprasīt, lai jūsu 
Personas Dati tiktu saglabātu ilgāku laika periodu, piemēram, ja to pieprasa Piemērojamie likumi.  
 
AGCO piedāvā datu subjektiem iespēju savas dzīves laikā definēt instrukcijas, kas pēc viņu nāves 
jāievēro attiecībā uz viņu Personas Datiem. Ja datu subjekts pārtrauc savu darbību, neatstājot skaidrus 
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norādījumus par to, kā pārvaldīt savus Personas Datus, mēs varam arī sadarboties ar tuvākajiem 
ģimenes locekļiem un pārstāvjiem, lai vajadzības gadījumā dzēstu mirušā personas Personas Datus. 
Noteiktos apstākļos mēs varam nodrošināt mirušo datu subjekta tuviniekus ar saprātīgu informāciju par 
datiem, kas glabājas AGCO par mirušu datu subjektu. Mēs nesniegsim paroles vai citu pieteikšanās 
informāciju. Jebkurš lēmums par atbildi uz pieprasījumu attiecībā uz mirušu datu subjektu būs 
jālīdzsvaro ar pienākumu nodrošināt informācijas drošību, aizsardzību un privātumu. 
 
Bērnu Personas Dati 
 
Mēs apzināti neapkopojam vai nepārstrādājam Personas Datus, kas vecāki par 16 gadiem. Mēs 
lūdzam vecākus vai likumīgos aizbildņus palīdzēt mums, pārraugot bērnu darbības saistībā ar mūsu 
Vietnēm, Lietojumprogrammām un Ierīcēm, neļaujot viņiem iesniegt nekādus Personas Datus, 
izmantojot Vietni, Lietojumprogrammu vai Ierīci.  
 
Lietošanas noteikumi 
 
Mūsu Vietņu, Lietojumprogrammu un Ierīču, kā arī mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanai tiek 
piemēroti piemērojamie Lietošanas noteikumi. 
 
Privātuma vairoga politika 
 
AGCO ir sertificēts ASV un ES Privātuma vairogā, lai pārsūtītu Personas Datus uz ASV. AGCO 
Privātuma vairoga politikai, lūdzu, noklikšķiniet šeit.  
 
Jūsu tiesības 
 
Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai jūsu AGCO rīcībā esošie Personas Dati būtu pilnīgi, precīzi un 
aktuāli. Saskaņā ar Piemērojamiem likumiem jums var būt šādas tiesības: 

• tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu Apstrādājamajiem Personas Datiem vai to kopijām; 
• tiesības pieprasīt izlabot jūsu Personas Datu neprecizitātes;  
• tiesības likumīgi pamatoti apstrīdēt jūsu Personas Datu Apstrādi;  
• tiesības lūgt likumīgu pamatojumu: 

o jūsu Apstrādāto Personas Datu dzēšanai; un 
o jūsu Apstrādāto Personas Datu Apstrādes ierobežojumam; 

• tiesības nosūtīt jūsu Personas Datus citam pārvaldītājam, ciktāl tas ir piemērojams;  
• kur mēs Apstrādājam jūsu Personas Datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu - tiesības atsaukt 

šo piekrišanu; un 
• tiesības iesniegt sūdzības par jūsu Personas Datu Apstrādi ar Datu aizsardzības iestādei. 

 
Šis neietekmē jūsu likumiskās tiesības. Jūs varat izmantot visas šīs tiesības, izmantojot tālāk sniegto 
kontaktinformāciju. 
 
Kontaktinformācija 
 
Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku, mūsu Apstrādāšanu ar saviem Personas Datiem 
vai jūsu saziņu ar Vietni, Lietojumprogrammu vai Ierīci, lūdzu, sazinieties ar mums: 

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

 
Ja jūs sazināties ar mums, mēs centīsimies izpētīt situāciju un mēģināt atrisināt katru vaicājumu vai 
sūdzību viena mēneša laikā vai citā periodā, kas var būt nepieciešams saskaņā ar Piemērojamiem 
likumiem. 
 
Šīs politikas pieņemšana 
 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNikAAG
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Lietojot jebkuru Vietni, Lietojumprogrammu vai Ierīci, tiek uzskatīts, ka esat pieņēmis šo politiku. Ja 
nepiekrītiet šajā politikas noteikumos izklāstītajiem noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot nevienu 
Vietni, lietojumprogrammas vai Ierīces. 

 
Grozījumi šajā politikā 
 
AGCO var jebkurā laikā grozīt, pārskatīt vai atjaunināt šo privātuma politiku, nesniedzot jums nekādu 
konkrētu Paziņojumu. Jūs tiekat aicināts bieži pārbaudīt šo politiku saistībā ar visām izmaiņām un būt 
informētam par to, kā mēs palīdzam aizsargāt jūsu Personas Datus. Jebkuru Vietnes, 
Lietojumprogrammas vai Ierīces turpmāku izmantošanu uzskata par jebkādu šīs politikas grozījumu 
pieņemšanu. 
 
Pēdējoreiz atjaunots: 1.2.2019  
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Vārdnīca 
 
Šajā politikā izceltajiem formulējumiem ir šādas nozīmes: 
 
• Piemērojamie likumi nozīmē visus likumus, statūtus vai noteikumus, kas piemērojami attiecīgajai 

AGCO filiālei.  
 

• Datu aizsardzības iestāde ir neatkarīga valsts iestāde, kuras uzdevums ir uzraudzīt Datu 
aizsardzības likumu ievērošanu. 
 

• Datu aizsardzības likumi ir visi Piemērojamie likumi, kas attiecas uz Personas Datu Apstrādi. 
 

• Mašīnas dati ir visi dati, kas ģenerēti un/vai apkopoti no jūsu Mašīnām, ko ģenerē, apkopo vai 
uzglabā Mašīnās vai jebkurā aparatūra vai ierīce, kas saskaras ar Mašīnām, vai izmantojot 
telemetriju, vai citādi. Mašīnas dati var ietvert Personas Datu elementus. 
 

• Personas Dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; 
identificējama persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši, atsaucoties uz 
identifikācijas numuru vai uz vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi viņa vai viņas fiziskajai, 
fizioloģiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei. 
 

• Apstrāde vai Apstrādāšana ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar Personas 
Datiem neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav automātiski, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: datu 
vākšanu, ierakstīšanu, organizēšanu, uzglabāšanu, pielāgošanu vai grozīšanu, izguvi, 
konsultēšanu, izmantošanu, izpaušanu pārraidīšanas laikā, izplatīšanu vai citādi padarot pieejamu, 
saskaņošanu vai apvienošanu, bloķēšanu, dzēšanu vai iznīcināšanu.  
 

• Sensitīvie Personas Dati ir jebkuri personas dati par rasi vai etnisko izcelsmi, politiskiem 
uzskatiem, reliģiskiem vai filozofiskiem uzskatiem, dalība arodbiedrībās, fiziska vai garīga veselība 
vai seksuāla dzīvība, visi šajā sarakstā minētie faktiskie vai iespējamie noziedzīgie nodarījumi vai 
sankcijas vai valsts identitātes numuri. 
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