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Privacyverklaring van AGCO voor de Europese Economische Ruimte 
 
Deze privacyverklaring (de “Verklaring”) wordt verstrekt door AGCO Corporation en haar 
dochtermaatschappijen en de aan haar gelieerde ondernemingen (zie Contactgegevens: 
http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html) (gezamenlijk aangeduid als “AGCO”, “we/wij” of 
“ons”). Van termen met een beginhoofdletter die niet in de tekst van deze Verklaring worden 
omschreven, is de definitie opgenomen in de verklarende woordenlijst aan het einde van deze 
Verklaring.  
 
Werkingssfeer van deze Verklaring 
 
Deze Verklaring bepaalt de manier waarop AGCO Persoonsgegevens van personen die de producten 
of diensten van AGCO gebruiken (“u”) verzamelt en Verwerkt. Wij verzoeken u deze Verklaring 
zorgvuldig te lezen en deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van wijzigingen die 
we in overeenstemming met de voorwaarden van deze Verklaring mogelijk aanbrengen.  
 
Deze Verklaring is niet van toepassing op de Verwerking door AGCO van de Persoonsgegevens van 
werknemers van AGCO, gedetacheerden, tijdelijke werknemers of ander personeel in verband met de 
taken die ze voor AGCO uitvoeren. Voor die Verwerking geldt een apart privacybeleid, dat 
beschikbaar is op het intranet van AGCO (intern netwerk van AGCO).   
 
AGCO heeft een aparte Verklaring voor de verwerking van Machinegegevens 
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/. Als de termen met betrekking tot 
de verwerking van Persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring en in de 
Machinegegevensverklaring worden gebruikt van elkaar verschillen, zijn de termen in deze 
Privacyverklaring doorslaggevend voor zover het tegenstrijdige termen met betrekking tot 
Persoonsgegevens betreft.   
 
AGCO kan Persoonsgegevens van u verzamelen 
 
AGCO kan in de volgende gevallen Persoonsgegevens van u verzamelen: 
 

• AGCO kan Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen wanneer u een van de 
websites (elk een “Site") van AGCO bezoekt of functies of hulpbronnen gebruikt die op of via 
een Site beschikbaar zijn. Wanneer u een Site bezoekt, verstrekken uw apparaat en browser 
automatisch bepaalde informatie (zoals het type apparaat, het besturingssysteem, het 
browsertype, de browserinstellingen, het IP-adres, de taalinstellingen, data en tijdstippen 
waarop u een Site heeft bezocht en andere technische communicatiegegevens), die in hun 
geheel of voor een deel Persoonsgegevens kunnen vormen. 

• AGCO kan de volgende Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u een mobiele 
app (“App”) van AGCO downloadt of gebruikt. Apps van AGCO kunnen bepaalde informatie 
opslaan (waaronder gebruiksstatistieken van de App, type apparaat, besturingssysteem, App-
instellingen, IP-adres, taalinstellingen, data en tijdstippen waarop u de App heeft gebruikt, 
locatiegegevens en andere technische communicatiegegevens), die in hun geheel of voor 
een deel Persoonsgegevens kunnen vormen. Voor een App kan een aparte Privacyverklaring 
met nadere informatie van toepassing zijn. Alvorens de desbetreffende App te gebruiken, 
dient u deze Privacyverklaring te lezen.  

• AGCO kan Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u zich registreert om 
gebruik te maken van een dienst die AGCO via een Site of een App verleent, of wanneer u op 
een Site of een App inlogt. Tot die Persoonsgegevens behoren onder meer de 
registratiegegevens, de inlognaam, het e-mailadres, het wachtwoord, de beveiligingsvraag 
en, indien van toepassing, de betalingsgegevens.  

• AGCO kan onder meer in de volgende gevallen Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen 
wanneer u telemetrieapparaten of gegevensopslagapparaten (elk een “Apparaat”) gebruikt: 
(i) als u een voertuig koopt dat is uitgerust met een Apparaat, kan AGCO Machinegegevens 
verzamelen over het voertuig; en (ii) als u locatiegebaseerde functies hebt ingeschakeld, kan 
AGCO locatiegegevens verzamelen. Voorts kan AGCO Machinegegevens verzamelen bij het 
uitvoeren van inspecties, het verlenen van garantie en andere diensten. 

http://www.agcocorp.com/contact/facilities-list.html
https://www.fusesmartfarming.com/agco-machine-data-statement/
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• AGCO kan Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u Persoonsgegevens 
verstrekt aan een erkende distributeur of wederverkoper (“Dealer") van AGCO (persoonlijk, 
per post, telefonisch, online, via elektronische communicatie of op een andere manier). 

• AGCO kan Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u contact opneemt met 
AGCO (persoonlijk, per post, telefonisch, online, via elektronische communicatie of op een 
andere manier). 

• AGCO kan persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen die u ontwijfelbaar openbaar maakt, 
inclusief persoonsgegevens via sociale media (we kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen 
van uw sociale mediaprofiel(en) als u een openbaar bericht over ons plaatst). 

 
AGCO kan van anderen Persoonsgegevens over u ontvangen 
 
AGCO kan van derden Persoonsgegevens over u ontvangen. Bijvoorbeeld: 

• AGCO kan Persoonsgegevens over u ontvangen van Dealers, zoals hierboven vermeld.  
• Als u interactie aangaat met content of reclame van derden op een Site of in een App, kan 

AGCO Persoonsgegevens over u ontvangen van de desbetreffende derde, in 
overeenstemming met de toepasselijke Privacyverklaring van die derde.  

• Als u ervoor kiest om direct aan AGCO, via een Site of een App, of via een Dealer een 
betaling te verrichten, kan AGCO, voor die betaling, van derden zoals 
betalingsdienstaanbieders Persoonsgegevens over u ontvangen waaronder: 
aankoopgegevens, betalingsgegevens, creditcardgegevens.  

• Voor zover kredietcontroles worden uitgevoerd door of namens AGCO, in verband met een 
kredietaanvraag, conform de Toepasselijke Wetgeving, kunnen AGCO en/of de 
desbetreffende Dealer, voor die kredietcontrole, van kredietinformatiebureaus en andere 
derden, Persoonsgegevens over u ontvangen waaronder: bevestiging of het 
kredietinformatiebureau al dan niet uw gegevens heeft kunnen verifiëren; en de resultaten 
van de controle waaronder uw kredietrating.  

• Bij het naleven van haar verplichtingen ingevolge de Toepasselijke wetgeving, kan AGCO 
Persoonsgegevens over u ontvangen van wetshandhavingsinstanties en 
overheidsinstellingen.  

• AGCO kan Persoonsgegevens van u ontvangen uit openbare bronnen (zoals telefoonboeken, 
het kadaster, eigendomsregisters enz.). 

• Als u communiceert met inhoud of reclame van derden op een website of in een app (met 
inbegrip van externe plug-ins en cookies), ontvangt AGCO van de desbetreffende externe 
aanbieder van die content of reclame persoonsgegevens over u. 

 
 
Door u verstrekte Persoonsgegevens van anderen 
 
In bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat u AGCO Persoonsgegevens van anderen 
verstrekt. U kunt bijvoorbeeld een andere klant van AGCO noemen wanneer u een opmerking over 
een product van AGCO maakt. Wanneer u dergelijke Persoonsgegevens verstrekt, moet u er zeker 
van zijn dat dit geen inbreuk maakt op de rechten van de betrokken derden. Als u niet zeker weet of 
de derde ermee instemt dat u zijn of haar Persoonsgegevens verstrekt, verzoeken wij u die 
Persoonsgegevens niet aan AGCO mee te delen.  
 
Categorieën Persoonsgegevens die door of namens AGCO worden Verwerkt 
 
Tot de categorieën Persoonsgegevens die door of namens AGCO mogen worden Verwerkt krachtens 
deze Verklaring (voor zover dat op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming is 
toegestaan), behoren onder meer:  

• personalia: naam; geslacht; foto; geboortedatum; beroep; onderneming of werkgever; sector;  
• contactgegevens: e-mailadres; postadres; telefoonnummer; faxnummer; klant-ID; 
• gegevens met betrekking tot Sites of Apps: technische gegevens (zoals hierboven 

uiteengezet, waaronder type apparaat, besturingssysteem, browsertype, IP-adres, 
taalinstellingen, data en tijdstippen waarop u een Site heeft gebruikt, gebruiksstatistieken van 
de App, App-instellingen, data en tijdstippen waarop u de App heeft gebruikt, locatiegegevens 
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en andere technische communicatiegegevens die nodig zijn voor de goede werking van de 
desbetreffende Site of App); gebruikersnaam; wachtwoord; gegevens 
beveiligingsaanmelding; gebruiksgegevens; geaggregeerde statistische informatie; 

• Machinegegevens: gegevens over landbouwbeheer, landgegevens, agronomische 
gegevens, statistieken over het gebruik van voertuigen; gegevens over voertuigprestaties; 
rijpatronen; gegevens over motortemperaturen; gegevens over motorprestaties; gegevens 
over brandstofverbruik; emissiegegevens; onderhoudsstatus van het voertuig; 
locatiegegevens van het voertuig;1   

• commerciële gegevens: financiële gegevens en betalingsinformatie (waaronder de in 
verband met een aankoop verstrekte bank- of creditcardgegevens); aankoopgeschiedenis 
(waaronder producten, data, locaties en Dealers die verband houden met een aankoop); 
aankoopinteresses; aanvragen van diensten; en 

• marketinggegevens: belangstelling op het gebied van reclame; cookiegegevens; 
clickstreamgegevens; browsergeschiedenis; antwoorden op direct marketing; en 
annuleringen van direct marketing. 

 
Wettelijke grondslag voor het Verwerken van Persoonsgegevens: Voor de Verwerking van 
uw Persoonsgegevens in verband met de in deze Verklaring vermelde doelen, kan AGCO zich 
afhankelijk van de situatie beroepen op een van de volgende rechtsgronden: 
• u heeft ons vooraf uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de Verwerking; 
• we hebben een rechtmatig belang bij de Verwerking (zoals de exploitatie van ons bedrijf, de 

levering van goederen en diensten, signalering van andere producten en diensten die u 
kunnen interesseren en de instandhouding of verbetering van onze producten of diensten) en 
uw rechten, vrijheden of belangen lopen geen onnodig risico; 

• de Verwerking is nodig in verband met een contract dat met u of ten behoeve van u is 
gesloten;  

• de Verwerking is verplicht op grond van Toepasselijke wetgeving;  
• de Verwerking is nodig om de vitale belangen van een persoon te beschermen; of 
• een andere wettelijke grondslag waarin de Toepasselijke wetgeving voorziet. 
 

Verwerking van Gevoelige Persoonsgegevens over u: AGCO verzamelt of Verwerkt geen 
Gevoelige Persoonsgegevens over u, behalve wanneer: 

• de Verwerking verplicht of toegestaan is op grond van Toepasselijke wetgeving; 
• de Verwerking nodig is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of af te weren; 
• AGCO van u vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen om uw Gevoelige 

Persoonsgegevens te Verwerken; of 
• er een andere wettelijke grondslag is voor de Verwerking van Gevoelige Persoonsgegevens. 

 
Doeleinden waarvoor AGCO uw Persoonsgegevens kan Verwerken  
 
Voor zover dat is toegestaan op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming, kan AGCO 
uw Persoonsgegevens met name Verwerken voor de volgende doeleinden:  

• om de content van een Site, App of Apparaat of door u geselecteerde aanpassingen weer te 
geven; 

• om de producten en diensten die we u aanbieden te controleren, aan te passen, te 
actualiseren, te beveiligen en te verbeteren; 

• om uw identiteit te controleren en de beveiliging van uw Persoonsgegevens te waarborgen; 
• om op uw dienstaanvragen en ondersteuningsbehoeften in te kunnen gaan; 
• om te begrijpen hoe de functies van een Site, App of Apparaat (of het daarmee 

verband houdende voertuig) over het geheel genomen worden gebruikt; 
• om content, voordeelacties, enquêtes of andere functies van een Site, App of Apparaat te 

                                                 
1 Machinegegevens kunnen ook als Persoonsgegevens worden beschouwd indien we ze in verband brengen met een 

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In dat geval volgt AGCO beide verklaringen. Als de termen 
met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens die in deze Privacyverklaring en in de 
Machinegegevensverklaring worden gebruikt van elkaar verschillen, zijn de termen in deze Privacyverklaring 
doorslaggevend voor zover het tegenstrijdige termen met betrekking tot Persoonsgegevens betreft.   
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beheren; 
• om u informatie te sturen over uw eerdere aankopen en interesses, voor zover dat is 

toegestaan op grond van de Toepasselijke wetgeving inzake direct marketing; 
• om u berichten over het beheer van uw accounts en de functies van een Site, App of 

Apparaat te sturen; 
• om u in te lichten over wijzigingen aan een Site, App of Apparaat; 
• om gegevens te analyseren en anderszins te Verwerken (onder meer trendanalyse en 

financiële analyse); 
• om uitvoering te geven aan uw wettelijke rechten en uw rechten op grond van deze 

Verklaring; 
• om bescherming te bieden tegen fraude, identiteitsdiefstal en andere illegale activiteiten;  
• om de wettelijke rechten van AGCO uit te oefenen of rechtsvorderingen af te weren;  
• om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of af te weren; en 
• om Toepasselijke wetgeving en ons andere toepasselijke beleid na te leven. 

 
 
Internationale doorgifte van Persoonsgegevens 
 
Wij kunnen gebruikmaken van Verwerkingsvoorzieningen die onder zeggenschap of beheer staan 
van leden van ons concern of externe dienstverleners die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied 
dan dat waarin uw Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. In het bijzonder kunnen de 
content en functies van een Site, App of Apparaat geleverd worden door middel van servers buiten 
uw rechtsgebied (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, servers in de Verenigde Staten). Voor 
het beheer van een Site, een App of een Apparaat, of in verband met een van de in deze Verklaring 
genoemde Verwerkingsdoeleinden, kunnen uw Persoonsgegevens naar die servers of andere 
Verwerkingsvoorzieningen worden doorgegeven of erdoor worden verwerkt, mits de Toepasselijke 
wetgeving daarbij wordt nageleefd (bv. door in voorkomende gevallen EU-modelcontractbepalingen 
op te nemen). Deze doorgifte is noodzakelijk om u onze producten en diensten efficiënt en effectief te 
kunnen leveren. Wanneer u AGCO krachtens deze Privacyverklaring Persoonsgegevens verstrekt, 
erkent u dat uw Persoonsgegevens naar plaatsen buiten uw rechtsgebied doorgegeven kunnen 
worden. Als u niet wilt dat uw Persoonsgegevens naar andere rechtsgebieden worden doorgegeven, 
verzoeken wij u AGCO geen Persoonsgegevens te verstrekken en geen Sites, Apps of Apparaten te 
gebruiken.  
 
Wanneer we uw Persoonsgegevens naar andere landen doorgeven, doen we dat op basis van 
modelcontractbepalingen en bij doorgifte naar de VS gebruiken we onze certificering voor het 
privacyschild (zie hieronder). Met behulp van de contactgegevens hieronder kunt u een kopie van 
onze modelcontractbepalingen en onze certificering voor het privacyschild opvragen. 
 
Bescherming van uw Persoonsgegevens 
 
AGCO zet zich ervoor in om uw Persoonsgegevens veilig te Verwerken. Wij hanteren passende 
methoden voor de Verwerking van gegevens en hebben geschikte technische en organisatorische 
maatregelen genomen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, 
wijziging, bekendmaking of vernietiging. Internet is op zichzelf geen veilige omgeving en we kunnen 
geen waterdichte garantie geven dat Persoonsgegevens die via internet worden doorgegeven te allen 
tijde veilig zijn. Doorgifte van Persoonsgegevens via internet gebeurt op eigen risico. Om toegang te 
verkrijgen tot Sites, Apps of Apparaten is het raadzaam alleen veilige systemen te gebruiken.  
 
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw toegangsgegevens voor elke Site, App en Apparaat 
veilig te bewaren en geheim te houden. U kunt uw toegangsgegevens het best regelmatig 
veranderen. Als u constateert dat uw toegangsgegevens worden misbruikt, dient u AGCO daarover 
onverwijld in te lichten en uw toegangsgegevens onmiddellijk te veranderen.  
 
Bekendmaking van uw Persoonsgegevens  
 
Zonder uw toestemming zullen we uw Persoonsgegevens niet aan derden verkopen, verhandelen of 
verhuren. In de volgende gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens echter delen of aan derden 
bekendmaken. 

• We kunnen uw Persoonsgegevens aan werknemers en zaakwaarnemers van AGCO 
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bekendmaken voor zover dat nodig is om de diensten te verlenen. 
• We kunnen uw Persoonsgegevens delen met ontvangers binnen AGCO, met het doel om ons 

bedrijf te exploiteren, Sites, Apps of Apparaten te beheren, u producten of diensten te leveren 
die u geselecteerd heeft, of anderszins voor de in deze Verklaring uiteengezette doeleinden.  

• We kunnen uw Persoonsgegevens delen met ontvangers buiten AGCO, waaronder Dealers, 
met het doel om ons bedrijf te exploiteren, Sites, Apps of Apparaten te beheren, u producten 
of diensten te leveren die u geselecteerd heeft, of anderszins voor de in deze Verklaring 
uiteengezette doeleinden.  

• We kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om ons te helpen ons bedrijf te 
exploiteren, Sites, Apps of Apparaten te beheren, u producten of diensten te leveren die u 
heeft geselecteerd, of activiteiten zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes namens 
ons te beheren. We kunnen uw Persoonsgegevens met die derden delen voor de in deze 
Verklaring vermelde doeleinden. 

• We kunnen geaggregeerde demografische informatie delen met onze zakelijke partners, 
gelieerde ondernemingen en adverteerders voor de in deze Verklaring genoemde doeleinden. 
Hoewel we er redelijkerwijs alles aan doen om ervoor te zorgen dat die informatie 
geanonimiseerd wordt, kan het gebeuren dat uw Persoonsgegevens bekendgemaakt worden. 

• Mits u daarvoor toestemming geeft, kunnen we uw Persoonsgegevens met onze externe 
marketingpartners delen voor direct marketing. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken 
of bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing.  

• Als u direct aan AGCO of via een Site, een App of een Dealer een betaling verricht, kan het 
nodig zijn uw Persoonsgegevens te verstrekken aan derden (zoals 
betalingsdienstaanbieders) om die betalingen te vergemakkelijken. 

• Als we ons bedrijf of onze activa geheel of ten dele verkopen, fuseren of overdragen 
(daaronder begrepen in geval van een reorganisatie, ontbinding, liquidatie of 
herstructurering), kunnen we uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële 
verkoper of koper of hun vertegenwoordigers, op voorwaarde dat we eerst redelijke stappen 
hebben ondernomen om de beveiliging en geheimhouding van uw Persoonsgegevens te 
waarborgen. 

• We kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken: (i) voor zover dat nodig is om 
rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of af te weren; (ii) indien dat verplicht is op 
grond van Toepasselijke wetgeving of voorschriften; (iii) op verzoek van overheidsinstellingen 
en wetshandhavingsinstanties; (iv) wanneer bekendmaking nodig of gepast is om lichamelijk 
letsel of aanzienlijke geldelijke schade te voorkomen; of (v) om illegale activiteiten te 
onderzoeken.  

 
Diensten van derden 
 
U kunt op een Site, App of Apparaat reclame of andere content aantreffen die naar websites of 
diensten van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en ander derden 
doorlinkt. Wij hebben geen zeggenschap over de content of links die op de websites of diensten van 
deze derden verschijnen en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites of diensten 
van derden die van of naar een Site, App of Apparaat gelinkt zijn. Op deze websites en diensten 
kunnen een apart privacybeleid en aparte gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.  
 
Direct marketing 
 
Zoals in deze Verklaring is vermeld, kunnen we u van tijd tot tijd benaderen via e-mail, sms, of een 
ander elektronisch middel om u mogelijk belangwekkende informatie over onze producten of 
diensten te verstrekken. In elk van die berichten vertellen we u duidelijk hoe u zich voor die 
berichten kunt afmelden als u dat wenst. U kunt u ook afmelden via daarvoor bestemde 
voorzieningen op onze Sites en Apps. 
 
Als u zich voor marketing- of reclameberichten heeft afgemeld, kunnen we u echter wel blijven 
benaderen om uw instructies uit te voeren en u in staat te stellen de door u aangevraagde 
aankopen te doen, om uw account te beheren, of als dat op grond van de Toepasselijke wetgeving 
vereist of toegestaan is. 
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Cookies 
 
Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat geplaatst wordt wanneer u een website bezoekt. 
Het verzamelt informatie over uw apparaat, uw browser en in sommige gevallen over uw voorkeuren 
en browsegewoonten. We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen met behulp van 
cookietechnologie, in overeenstemming met ons Cookiebeleid. 
 
Bewaring van gegevens 
 
Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang we die Persoonsgegevens nodig hebben in 
verband met de in dit Privacybeleid genoemde doelstellingen. We kunnen ook genoodzaakt zijn uw 
Persoonsgegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld wanneer de Toepasselijke wetgeving dat 
voorschrijft.  
 
AGCO biedt betrokkenen de gelegenheid om aan te geven wat er na hun overlijden met hun 
Persoonsgegevens moet gebeuren. Als de betrokkene overlijdt zonder duidelijk te hebben 
aangegeven wat er met zijn Persoonsgegevens moet gebeuren, kunnen we de Persoonsgegevens 
van een overledene in voorkomend geval ook in overleg met directe familie en vertegenwoordigers 
verwijderen. In bepaalde omstandigheden kunnen we begunstigden van overleden betrokkenen 
redelijke informatie verstrekken over de door AGCO bewaarde gegevens van de overleden 
betrokkene. We verstrekken geen wachtwoorden of andere inloggegevens. Elke beslissing om in te 
gaan op een verzoek met betrekking tot een overleden betrokkene wordt afgewogen tegen de 
verplichting om informatie beveiligd, veilig en geheim te houden. 
 
Persoonsgegevens van kinderen 
 
We verzamelen of Verwerken niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Wij 
verzoeken ouders en wettelijke voogden ons te helpen toezicht te houden op de activiteiten die 
kinderen ontplooien met betrekking tot onze Sites, Apps en Apparaten en te voorkomen dat ze 
Persoonsgegevens verstrekken via een Site, App of Apparaat.  
 
Gebruiksvoorwaarden 
 
Het gebruik van onze Sites, Apps en Apparaten dient te voldoen aan de toepasselijke 
Gebruiksvoorwaarden. 
 
Beleid inzake het privacyschild 
 
Met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS is AGCO gecertificeerd voor het 
EU-VS-privacyschild. Het beleid van AGCO inzake het privacyschild is hier te zien.  
 
Uw rechten 
 
Het is uw verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de Persoonsgegevens die AGCO van u 
bewaart volledig, correct en actueel zijn. Afhankelijk van de Toepasselijke wetgeving kunt u de 
volgende rechten hebben: 

• het recht te verzoeken om inzage in of kopieën van de Persoonsgegevens die we van u 
Verwerken; 

• het recht te verzoeken om correctie van onnauwkeurigheden in uw Persoonsgegevens;  
• het recht om op rechtmatige gronden bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw 

Persoonsgegevens;  
• het recht om op rechtmatige gronden te verzoeken om: 

o wissing van de Persoonsgegevens die we van u Verwerken; en 
o beperking van onze Verwerking van uw Persoonsgegevens; 

• het recht om uw Persoonsgegevens aan een andere beheerder te laten doorgeven, voor 
zover van toepassing;  

• wanneer we uw Persoonsgegevens met uw toestemming Verwerken, het recht om die 
toestemming in te trekken; en 

• het recht om een klacht met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens in te 
dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit. 

https://www.agcocorp.com/cookies.html
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNikAAG
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Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. U kunt elk van deze rechten uitoefenen met behulp 
van de hieronder vermelde contactgegevens. 
 
Contactgegevens 
 
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, onze Verwerking van uw Persoonsgegevens of uw 
interactie met een Site, een App of een Apparaat, kunt u contact opnemen met: 

AGCO Corporation 
FAO General Counsel & Corporate Secretary 
4205 River Green Pkwy 
Duluth, GA 30096 
Verenigde Staten 
  
DataPrivacy [at] AGCOcorp.com   
(Vervang [at] door @ wanneer u dit e-mailadres gebruikt) 

 
Als u contact met ons opneemt, streven we ernaar elke vraag of klacht te onderzoeken en binnen een 
maand, of de termijn die door de Toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven, te beantwoorden of 
verhelpen. 
 
Aanvaarding van dit Beleid 
 
Als u een Site, App of Apparaat gebruikt, wordt u geacht dit Beleid te hebben aanvaard. Als u de 
voorwaarden van dit Beleid niet aanvaardt, dient u geen Sites, Apps of Apparaten te gebruiken. 

 
Wijziging van dit Beleid 
 
AGCO kan dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen, herzien of actualiseren zonder u daarvan in kennis 
te stellen. Wij verzoeken u dit Beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van 
wijzigingen en de manier waarop we helpen uw Persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u een 
Site, App of Apparaat blijft gebruiken, wordt u geacht wijzigingen in dit Beleid te hebben aanvaard. 
 
Voor het laatst bijgewerkt op: 1.2.2019 
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Verklarende woordenlijst 
 
In dit Beleid hebben termen die met een beginhoofdletter worden geschreven de volgende betekenis: 
 
• Met Toepasselijke wetgeving worden alle wetten en voorschriften bedoeld die op de 

desbetreffende aan AGCO gelieerde onderneming(en) van toepassing zijn.  
 

• Een Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijke openbare instantie die wettelijk 
bevoegd is om toe te zien op de naleving van Wetgeving inzake gegevensbescherming. 
 

• De Wetgeving inzake gegevensbescherming omvat alle Toepasselijke wetgeving met 
betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens. 
 

• Machinegegevens zijn alle gegevens die door uw machines gegenereerd en/of daarvan 
verzameld zijn, of die door aan de machines gekoppelde machines of andere hardware of 
apparaten door middel van telemetrie of anderszins gegenereerd, verzameld of opgeslagen zijn. 
Machinegegevens kunnen elementen van Persoonsgegevens bevatten. 
 

• Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, 
culturele of sociale identiteit. 
 

• Verwerken of Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 
 

• Gevoelige Persoonsgegevens zijn Persoonsgegevens die betrekking hebben op ras of etniciteit, 
politieke overtuigingen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakbonden, 
fysieke of mentale gezondheid, of seksleven, werkelijke of vermeende strafbare feiten of daarvoor 
opgelegde straffen, of nationale identificatienummers. 
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