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AGCO:s Integritetspolicy för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
 
Den här Integritetspolicyn (”Policy”) tillhandahålls av AGCO-koncernen och dess dotterbolag och 
samarbetspartners (se kontaktuppgifterna http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html) 
(tillsammans ”AGCO”, ”vi” eller ”oss”). Termer med inledande versal som inte definieras i huvuddelen 
av denna Policy definieras i Ordlistan i slutet av Policyn.  
 
Policyns omfattning 
 
Integritetspolicyn styr det sätt på vilket AGCO samlar in och bearbetar Personuppgifter om 
privatpersoner som använder AGCO:s produkter och tjänster (”du”). Vi uppmuntrar dig att läsa denna 
Policy noga och att regelbundet kontrollera på denna sida om några ändringar har gjorts i enlighet 
med villkoren i denna Policy.  
 
Observera att denna Policy inte gäller för AGCO:s Bearbetning av Personuppgifter för AGCO:s 
anställda, utlånad personal, tillfälligt anställda eller annan personal i samband med de befattningar de 
har inom AGCO. Du hittar en separat integritetspolicy för denna Bearbetning på AGCO:s Intranät 
(InsideAGCO).   
 
AGCO har en separat Policy för bearbetningen av Maskindata 
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/. Om det finns en diskrepans mellan 
villkoren i denna Integritetspolicy och policyn för Maskindata med hänsyn till bearbetningen av 
Personuppgifter ska villkoren i denna Integritetspolicy ha prioritet endast vad gäller motstridiga villkor 
med avseende på Personuppgifter.   
 
AGCO kan samla in Personuppgifter från dig 
 
AGCO kan samla in Personuppgifter från dig i följande situationer: 
 

• AGCO kan samla in eller få Personuppgifter när du besöker någon AGCO-webbplats (en 
”Webbplats”) eller använder andra funktioner eller resurser som är tillgängliga på eller via en 
Webbplats. När du besöker en Webbplats avslöjar enheten och webbläsaren automatiskt viss 
information (t.ex. enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, webbläsarinställningar, IP-adress, 
språkinställningar, datum och tider när du ansluter till Webbplatsen och annan teknisk 
kommunikationsinformation) som enskilt eller sammantaget kan utgöra Personuppgifter. 

• AGCO kan samla in eller få följande Personuppgifter när du hämtar eller använder någon 
AGCO-mobilapp (en ”App”). AGCO-apparna kan registrera viss information (inklusive 
användningsstatistik för Appen, enhetstyp, operativsystem, Appinställningar, IP-adress, 
språkinställningar, datum och tider när du ansluter till Appen, positionsdata och annan teknisk 
kommunikationsinformation) som enskilt eller sammantaget kan utgöra Personuppgifter. En 
App kan ha en egen Integritetspolicy, som innehåller mer detaljerad information och du bör 
läsa den innan du använder den aktuella Appen.  

• AGCO kan samla in eller få Personuppgifter när du registrerar dig för att använda en tjänst 
som tillhandahålls av AGCO via en Webbplats eller en App eller loggar in på en Webbplats 
eller en App, inklusive följande: registreringsuppgifter, inloggningsnamn, e-postadress, 
lösenord, säkerhetsfråga och, om tillämpligt, betalningsuppgifter.  

• AGCO kan samla in eller få Personuppgifter när du använder någon av AGCO:s 
telemetrienheter eller dataregistreringsenheter (en ”Enhet”) inklusive följande: (i) om du köper 
ett fordon som är utrustat med en Enhet kan AGCO samla in Maskindata om fordonet och (ii) 
om du har aktiverat platsfunktionerna kan AGCO samla in platsinformation. Dessutom 
kan AGCO samla in Maskindata när tillsyn, garanti eller andra tjänster tillhandahålls. 

• AGCO kan samla in eller få Personuppgifter när du tillhandahåller Personuppgifter till en 
auktoriserad AGCO-distributör eller återförsäljare (”Återförsäljare”) (oavsett om det sker 
personligen, via post, via telefon, online, via elektronisk kommunikation eller på något annat 
sätt). 

• AGCO kan samla in eller få Personuppgifter när du kontaktar AGCO (oavsett om det sker 
personligen, via post, via telefon, online, via elektronisk kommunikation eller på något annat 
sätt). 

http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/
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• AGCO kan samla in eller ta del av personuppgifter som du väljer att offentliggöra, även via 
sociala medier (vi kan t.ex. samla in information från din profil på sociala medier, om du 
publicerar ett offentligt inlägg om oss) 

 
AGCO kan få Personuppgifter om dig från andra 
 
AGCO kan få Personuppgifter om dig från tredje part. Till exempel: 

• AGCO kan få Personuppgifter om dig från Återförsäljare, i enlighet med beskrivningen ovan.  
• Om du interagerar med innehåll från tredje part eller reklam på en Webbplats eller i en App 

kan AGCO få Personuppgifter om dig från relevant tredje part, i enlighet med den tredje 
partens integritetspolicy.  

• Om du väljer att göra en betalning direkt till AGCO, eller via en Webbplats eller en App, eller 
via en Återförsäljare, kan AGCO få Personuppgifter om dig från tredje part såsom 
tjänsteleverantören för betalningen, i hänsyn till relevant betalning, inklusive följande: 
inköpsinformation, betalningsinformation och kreditkortsinformation.  

• I den mån en kreditupplysning görs av AGCO eller för bolagets räkning, i samband med en 
kreditansökan, i enlighet med Tillämpliga lagar, kan AGCO och/eller berörd Återförsäljare få 
Personuppgifter om dig från kreditupplysningsföretaget och andra tredje parter, för 
kreditupplysningen, inklusive följande: bekräftelse på att kreditupplysningsföretaget kan 
verifiera dina uppgifter och resultaten av kreditupplysningen, inklusive din kreditvärdighet.  

• När AGCO uppfyller sina skyldigheter i enlighet med Tillämpliga lagar kan AGCO få 
Personuppgifter om dig från brottsbekämpande och offentliga myndigheter.  

• AGCO kan få Personuppgifter om dig från offentliga källor (t.ex. telefonlistor och register om 
markägande och panträtter). 

• Om du interagerar med innehåll från tredje part eller reklam på en webbplats eller i en app 
(inklusive plugins och cookies från tredje part), får AGCO del av personuppgifter om dig från 
den relevanta tredjepartsleverantören av innehållet eller reklamen 

 
Personuppgifter som du anger om andra 
 
Under vissa omständigheter kan du tillhandahålla AGCO med Personuppgifter om andra. Du kanske 
till exempel nämner en annan AGCO-kund när du kommenterar en AGCO-produkt. Om du uppger 
sådana Personuppgifter måste du kontrollera att det inte bryter mot den tredje partens rättigheter. Om 
du är osäker på om den tredje parten godkänner att du tillhandahåller dess Personuppgifter ska du 
avstå från att kommunicera sådana Personuppgifter till AGCO.  
 
Personuppgiftskategorier som Bearbetas av eller på uppdrag av AGCO 
 
Personuppgiftskategorierna som kan Bearbetas av eller på uppdrag av AGCO i enlighet med denna 
Policy (i den omfattning det är tillåtet i enlighet med dataskyddslagarna) inkluderar:  

• personuppgifter: namn, kön, foto, födelsedatum, yrke, bolag eller arbetsgivare och bransch  
• kontaktuppgifter: e-postadress, postadress, telefonnummer, faxnummer och kundnummer 
• data som relaterar till Webbplatser eller Appar: tekniska data (i enlighet med 

beskrivningen ovan, inklusive enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, 
webbläsarinställningar, IP-adress, språkinställningar, datum och tider när du ansluter till en 
webbplats, användningsstatistik för Appen, Appinställningar, datum och tider när du ansluter 
till Appen, positionsdata och annan teknisk kommunikationsinformation som behövs för att 
använda den relevanta Webbplatsen eller Appen), användarnamn, lösenord, 
inloggningsuppgifter, användningsdata och ackumulerad statistisk information 

• Maskindata: gårdshanteringsdata, markdata, agronomiska data, 
fordonsanvändningsstatistik, data om fordonsprestanda, körmönster, data om 
motortemperatur, data om motorprestanda, bränsleekonomi och utsläpp, fordonets 
servicestatus och plats.1   

                                                 
1 Maskindata kan även räknas som Personuppgifter om de kan sammankopplas med en identifierad eller identifierbar fysisk 

person, och då ska AGCO följa båda policybreven. Om det finns en diskrepans mellan villkoren i denna 
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• kommersiell information: finansiell information och betalningsinformation (inklusive 
bankuppgifter eller kreditkortsuppgifter som tillhandahålls i samband med ett inköp), 
inköpshistorik (inklusive produkter, datum, platser och Återförsäljare som relaterar till ett 
inköp), inköpsintressen och servicebegäranden 

• marknadsföringsdata: reklamintressen, cookie-data, klickströmsdata, webbhistorik, respons 
på direkt marknadsföring och avregistreringar på direkt marknadsföring. 

 
Laglig grund för Bearbetning av Personuppgifter: Vid Bearbetningen av dina Personuppgifter 
i samband med de syften som beskrivs i denna Policy kan AGCO, beroende på 
omständigheterna, förlita sig på någon av följande rättsliga grunder: 
• vi erhöll ditt uttryckliga medgivande innan Bearbetningen påbörjades 
• vi har ett legitimt intresse av att utföra Bearbetningen (inklusive våra legitima intressen i att 

bedriva vår verksamhet, tillhandahålla dig varor och tjänster, informera dig om andra 
produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig och underhålla eller förbättra våra 
produkter och tjänster) och dina rättigheter, friheter eller intressen riskeras inte i onödan 

• vår Bearbetning är nödvändig i hänsyn till ett kontrakt som ingås med dig eller för din räkning  
• vår Bearbetning krävs i enlighet med Tillämpliga lagar  
• vår Bearbetning är nödvändig för att skydda en privatpersons viktiga intressen 
• någon annan laglig grund i enlighet med gällande lagar. 
 

Bearbeta Känsliga personuppgifter: AGCO strävar inte efter att samla in eller på annat sätt 
Bearbeta Känsliga personuppgifter, förutom när: 

• Bearbetningen krävs eller tillåts i enlighet med gällande lagar 
• Bearbetningen är nödvändigt för att inleda, verkställa eller försvara rättsliga anspråk 
• AGCO har fått ditt uttryckliga samtycke innan dina Känsliga personuppgifter Bearbetas 
• det finns någon annan laglig grund för att Bearbeta Känsliga personuppgifter. 

 
Anledningar till att AGCO kan Bearbeta dina Personuppgifter  
 
AGCO kan Bearbeta dina Personuppgifter, i synnerhet för följande ändamål, i den omfattning det är 
tillåtet i enlighet med gällande dataskyddslagar:  

• för att visa innehållet på en Webbplats, i en App eller i en Enhet och alla anpassningar som 
du väljer 

• för att övervaka, anpassa, uppdatera, säkerställa och förbättra våra produkter och tjänster till 
dig 

• för att verifiera din identitet och kontrollera att dina Personuppgifter är säkra 
• för att besvara din tjänstebegäran och lösa dina supportbehov 
• för att förstå hur privatpersoner gemensamt använder funktionerna på en Webbplats, i 

en App eller i en Enhet (eller tillhörande fordon) 
• för att administrera innehåll, erbjudanden, undersökningar och andra funktioner på en 

Webbplats, i en App eller i en Enhet 
• för att skicka dig information i hänsyn till tidigare inköp och intressen, i överensstämmelse 

med gällande lagar kring direkt marknadsföring 
• för att skicka dig information angående administreringen av dina konton och funktionerna på 

en Webbplats, i en App eller i en Enhet 
• för att meddela dig om ändringar på en Webbplats, i en App eller i en Enhet 
• för att utföra dataanalyser och andra Processer (inklusive trendanalyser och ekonomiska 

analyser) 
• för att uppfylla dina juridiska rättigheter och Policyrättigheter 
• för att skydda mot bedrägeri, identitetsstöld och andra olovliga handlingar  
• för att etablera eller verkställa AGCO:s juridiska rättigheter eller försvara dem vid rättstvister  
• för att etablera, verkställa eller försvara sig vid rättstvister 
• för att följa Tillämpliga lagar och våra andra tillämpliga policyer. 

 
                                                                                                                                                        

Integritetspolicy och policyn för Maskindata med hänsyn till bearbetningen av Personuppgifter ska villkoren i denna 
Integritetspolicy ha prioritet endast vad gäller motstridiga villkor med avseende på Personuppgifter.   
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Internationell överföring av Personuppgifter 
 
Vi kan använda Bearbetningsanläggningar som kontrolleras och drivs av medlemmar i vår 
företagskoncern eller våra tredjepartsleverantörer, som finns i andra jurisdiktioner än den jurisdiktion 
där dina Personuppgifter ursprungligen samlades in. I synnerhet kan innehållet och funktionerna på 
en Webbplats, i en App eller i en Enhet tillhandahållas med hjälp av servrar som finns utanför din 
jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, servrar i USA). Dina Personuppgifter kan överföras till, 
och Bearbetas med, de servrarna eller andra Bearbetningsanläggningar, som en del av driften av en 
Webbplats, en App eller en Enhet, eller i samband med något av de Bearbetningssyften som beskrivs 
i denna Policy, alltid i enlighet med bestämmelserna i Tillämpliga lagar (t.ex. genom att implementera 
EU-standardiserade avtalsklausuler, i förekommande fall). Dessa överföringar är nödvändiga för att 
tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig på ett effektivt sätt. Genom att tillhandahålla 
Personuppgifter till AGCO under denna Integritetspolicy bekräftar du att dina Personuppgifter kan 
överföras till platser utanför din jurisdiktion. Om du inte vill att dina Personuppgifter ska överföras till 
andra jurisdiktioner ska du inte tillhandahålla AGCO dina Personuppgifter eller använda några 
Webbplatser, Appar eller Enheter.  
 
Om vi överför dina Personuppgifter till andra länder, gör vi det i enlighet med 
Standardiserade avtalsklausuler och, vid överföringar till USA, vår Integritetsskyddscertifiering (se 
nedan). Använd kontaktuppgifterna nedan om du vill beställa en kopia på de Standardiserade 
avtalsklausulerna och vår Integritetsskyddscertifiering. 
 
Skydd för dina Personuppgifter 
 
AGCO strävar efter att Bearbeta dina Personuppgifter på ett säkert sätt. Vi använder tillämplig praxis 
för Bearbetning av data och tillämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda 
Personuppgifterna mot obehöriga åtkomstsförsök, ändringar, avslöjanden eller destruktionsförsök. 
Internet är inte i sig en säker miljö och vi kan inte ge absoluta garantier om att dina Personuppgifter 
som överförs med hjälp av internet alltid är säkra. Överföring av Personuppgifter via internet sker på 
egen risk och du bör endast använda säkra system för att öppna Webbplatser, Appar eller Enheter.  
 
Du ansvarar för att hålla dina autentiseringsuppgifter till varje Webbplats, App och Enhet säkra och 
konfidentiella. Du bör ofta ändra dina autentiseringsuppgifter och måste meddela AGCO omedelbart 
om du blir medveten om missbruk av dina autentiseringsuppgifter samt omedelbart ändra 
autentiseringsuppgifterna.  
 
Utlämnande av dina Personuppgifter  
 
Vi kommer inte att sälja, byta bort eller hyra ut dina Personuppgifter till andra utan ditt samtycke. Vi 
kan dock dela eller avslöja dina Personuppgifter för tredje part under följande omständigheter: 

• Vi kan avslöja dina Personuppgifter för AGCO:s medarbetare och agenter i den utsträckning 
som krävs för att utföra tjänsten. 

• Vi kan dela dina Personuppgifter med mottagare inom AGCO, i syfte att bedriva vår 
verksamhet, driva Webbplatser, Appar eller Enheter, tillhandahålla dig med de produkter och 
tjänster som du har valt eller på annat sätt för de syften som beskrivs i denna Policy.  

• Vi kan dela dina Personuppgifter med mottagare utanför AGCO, inklusive Återförsäljare, i 
syfte att bedriva vår verksamhet, driva Webbplatser, Appar eller Enheter, tillhandahålla dig 
med de produkter och tjänster som du har valt eller på annat sätt för de syften som beskrivs i 
denna Policy.  

• Vi kan anlita tjänsteleverantörer i form av tredje part för att hjälpa oss att driva vår 
verksamhet, driva Webbplatser, Appar eller Enheter, tillhandahålla dig med de produkter eller 
tjänster som du har valt, eller för att administrera aktiviteter för vår räkning, till exempel att 
skicka nyhetsbrev eller enkäter. Vi kan dela dina Personuppgifter med dessa tredje parter i de 
syften som beskrivs i denna Policy. 

• Vi kan dela ackumulerad demografisk information med våra affärspartners, tillförlitliga 
dotterbolag och annonsörer i de syften som beskrivs i denna Policy. Även om vi gör allt vi 
rimligen kan för att se till att denna information är anonymiserad är det möjligt att dina 
Personuppgifter avslöjas av misstag. 

• Med förbehåll för att du ger ditt samtycke kan vi dela dina Personuppgifter med våra 
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marknadsföringspartners i form av tredje part, för direkt marknadsföring. Du kan ta tillbaka 
samtycket när som helst eller när som helst motsätta dig Bearbetningen av dina 
Personuppgifter för direkt marknadsföring.  

• Om du gör en betalning via en Webbplats eller en App, eller direkt till AGCO eller en 
Återförsäljare, kan dina Personuppgifter behöva vidarebefordras till tredje part (t.ex. 
leverantören av betalningstjänsten) i syfte att genomföra sådana betalningar. 

• Om vi säljer, slå samman eller överför hela eller en del av vår verksamhet eller några 
tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, upplösning, likvidation eller annan 
omstrukturering) kan vi avslöja dina Personuppgifter till den blivande säljaren och köparen 
eller deras representanter, förutsatt att vi först har vidtagit rimliga åtgärder för att garantera 
säkerheten och integriteten för dina Personuppgifter. 

• Vi kan också avslöja dina Personuppgifter: (i) om det är nödvändigt för att etablera, verkställa 
eller försvara rättstvister (ii) om det krävs i enlighet med Tillämpliga lagar och bestämmelser 
(iii) som respons på förfrågningar från offentliga och brottsbekämpande myndigheter (iv) när 
det är nödvändigt för att förhindra fysisk skada eller materiell ekonomisk förlust eller (v) för att 
utreda olagliga aktiviteter.  

 
Tredjepartstjänster 
 
Du kan stöta på reklam eller annat innehåll på en Webbplats, i en App eller i en Enhet som kan 
omfatta länkar till webbplatser eller tjänster från AGCO:s samarbetspartners, leverantörer, 
annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredje parter. Vi har ingen kontroll över innehållet eller 
de länkar som visas på dessa tredje parters webbplatser eller tjänster och vi är inte ansvariga för de 
metoder som används av tredje parts webbplatser eller tjänster som det finns länkar till på någon av 
våra Webbplatser, i våra Appar eller i våra Enheter. Dessa webbplatser och tjänster kan ha egna 
integritetspolicyer och användningsvillkor.  
 
Direkt marknadsföring 
 
Som anges i denna Policy kan vi när som helst kontakta dig via e-post, SMS eller med andra 
elektroniska medel för att ge dig information om produkter eller tjänster som kan vara av intresse 
för dig. Vi inkluderar detaljerad information om hur du slutar prenumerera på dessa meddelanden i 
varje sådant meddelande. Alternativt kan du använda funktionen för avprenumerering på våra 
Webbplatser och i våra Appar. 
 
Observera att även om du avregistrerar dig från att få marknadsföring och reklam, så kan 
vi fortsätta att kontakta dig för att ge instruktioner, göra det möjligt för dig att göra inköp, 
administrera ditt konto eller på det sätt som krävs eller tillåts i enlighet med Tillämpliga lagar. 
 
Cookies 
 
En cookie är en liten fil som placeras på din enhet när du besöker en webbplats. Den registrerar 
information om din enhet, din webbläsare och, i vissa fall, dina inställningar och surfvanor. Vi kan 
Bearbeta dina Personuppgifter med cookieteknik, i enlighet med vår Cookie-policy. 
 
Datalagring 
 
Vi behåller endast dina Personuppgifter så länge som vi behöver dem i samband med de syften som 
beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan också behöva lagra dina Personuppgifter under ytterligare 
tidsperioder om det till exempel krävs av Tillämpliga lagar.  
 
AGCO erbjuder alla med angivna Personuppgifter möjligheten att definiera, under sin livstid, de 
instruktioner som ska följas i händelse av deras dödsfall vad gäller deras Personuppgifter. Om en 
person med angivna Personuppgifter avlider utan att lämna tydliga anvisningar om hur deras 
Personuppgifter ska hanteras kan vi även samarbeta med de närmast anhöriga och 
deras representanter för att ta bort den avlidna personens personliga data, i förekommande fall. 
Under vissa omständigheter kan vi ge den avlidna personens förmånstagare rimlig information om 
vilken information som finns lagrad hos AGCO om den avlidne. Vi tillhandahåller inte lösenord eller 
andra inloggningsuppgifter. Alla beslut om att svara på en begäran om en avliden person måste 
balanseras mot skyldigheten att hålla information säker, skyddad och privat. 

https://www.agcocorp.com/cookies.html
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Personuppgifter för barn 
 
Vi varken inhämtar eller Bearbetar medvetet Personuppgifter för barn under 16 år. Vi ber föräldrar och 
vårdnadshavare att hjälpa oss genom att övervaka sina barns aktiviteter på våra Webbplatser, i våra 
Appar och i våra Enheter och inte låta dem ange några Personuppgifter på någon Webbplats eller i 
någon App eller Enhet.  
 
Användningsvillkor 
 
Användningen av våra Webbplatser, Appar och Enheter och våra produkter och tjänster, följer 
gällande Användningsvillkor. 
 
Integritetsskyddspolicy 
 
AGCO är certifierade i enlighet med standarden US-EU Privacy Shield för överföring av 
personuppgifter till USA. Läs AGCO:s Integritetsskyddspolicy här.  
 
Dina rättigheter 
 
Det är ditt ansvar att kontrollera att de Personuppgifter som AGCO har om dig är kompletta, riktiga 
och uppdaterade. I enlighet med Tillämpliga lagar har du följande rättigheter: 

• rätten att begära åtkomst till, eller kopior av, de Personuppgifter om dig som vi Bearbetar 
• rätten att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dina Personuppgifter  
• rätten att motsätta dig Bearbetningen av dina Personuppgifter, vid legitima skäl  
• rätten att vid legitima skäl begära: 

o radering av dina Personuppgifter som vi Bearbetar 
o begränsning av Bearbetningen av dina Personuppgifter som vi Bearbetar 

• rätten att få dina Personuppgifter överförda till en annan Kontrollant, i tillämplig utsträckning  
• rätten att ta tillbaka ditt samtycke i de situationer där vi Bearbetar dina Personuppgifter 

baserat på samtycke 
• rätten att lämna in klagomål gällande Bearbetningen av dina Personuppgifter till en 

Dataskyddsmyndighet. 
 

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Du kan utnyttja dessa rättigheter genom att använda 
de kontaktuppgifter som anges nedan. 
 
Kontaktuppgifter 
 
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår Bearbetning av dina Personuppgifter eller din 
användning av en Webbplats, en App eller en Enhet får du gärna kontakta oss på följande adress: 

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

 
Om du kontaktar oss strävar vi efter att undersöka och försöka lösa varje fråga eller ärende inom en 
månad eller inom den period som gäller under Tillämpliga lagar. 
 
Godkännande av denna Policy 
 
Genom att använda aktuell Webbplats, App eller Enhet anses du ha godkänt denna Policy. Om du 
inte godkänner de villkor som anges i denna Policy får du inte använda aktuella Webbplatser, Appar 
eller Enheter. 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNikAAG
mailto:DataPrivacy@AGCOcorp.com
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Ändringar av denna Policy 
 
AGCO kan ändra, revidera eller uppdatera denna Integritetspolicy när som helst, utan att specifikt 
meddela dig i förväg. Du uppmuntras att ofta kontrollera om denna Policy har ändrats och hålla dig 
uppdaterad om hur vi hjälper till att skydda dina Personuppgifter. Fortsatt användning av aktuell 
Webbplats, App eller Enhet anses vara ett godkännande av alla eventuella ändringar av denna 
Policy. 
 
Senast uppdaterad: 1.2.2019 
 



 
01/02.2019 
AGCO:s Integritetspolicy (EES)  8  

 

Ordlista 
 
Begrepp med inledande versaler har följande betydelser i denna Policy: 
 
• Bearbetning innebär all verksamhet som behandlar Personuppgifter, oavsett om det gäller 

automatiska processer eller inte, inklusive men inte begränsat till: insamling, registrering, 
organisering, lagring, anpassning eller förändring, hämtning, konsultering, användning, avslöjande 
genom transmission, spridning eller på annat sätt tillgängliggjort, justering eller kombination, 
blockering, radering eller destruktion. 
 

• Dataskyddslagar innebär alla Tillämpliga lagar om Bearbetning av Personuppgifter. 
 

• Dataskyddsmyndighet innebär en oberoende offentlig myndighet som har ett juridiskt uppdrag att 
övervaka efterlevnaden av Dataskyddslagar. 
 

• Känsliga personuppgifter innebär alla Personuppgifter som relaterar till ras eller etnicitet, 
politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackföreningar, fysisk eller 
psykisk hälsa eller sexuell läggning, alla kända eller påstådda brott eller viten registrerade i 
brottsregistret eller personnummer. 
 

• Maskindata innebär alla data som har genererats och/eller samlats in från din maskinvara och 
som genereras av, samlas in eller lagras i maskinvara eller någon hårdvara eller enhet som 
interagerar med maskinvaran genom telemetri eller på något annat sätt. Maskindata kan inkludera 
vissa Personuppgifter. 
 

• Personuppgifter innebär all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk 
person, där en identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt 
med referens till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans 
eller hennes fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 
 

• Tillämpliga lagar innebär alla lagar, regler och bestämmelser som gäller för AGCO:s 
samarbetspartners.  
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