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Niniejsze warunki i postanowienia (niniejsze „Warunki”) regulują zasady dostępu i 
korzystania ze strony internetowej myjohndeere.com i oferowanych na niej usług, jak 
również z urządzeń mobilnych, które się z nią łączą lub odnoszą się do niniejszych 
Warunków („Strona internetowa”). Uzyskanie dostępu do niniejszej Strony 
internetowej lub korzystanie z niej, jak również utworzenie konta użytkownika tej strony 
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki i przystąpienie do prawnie 
wiążącej umowy z firmą John Deere GmbH &Co. KG, Intelligent Solutions Group, 
Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Niemcy. Niniejsze Warunki są również 
wiążące dla osób uzyskujących dostęp do Strony internetowej lub korzystających z niej 
jako pracownicy lub przedstawiciele innej osoby lub organizacji, które tym samy 
gwarantują, że są umocowane do związania tej osoby lub organizacji niniejszymi 
Warunkami. 

Odwiedzanie niniejszej Strony internetowej i korzystanie z niej przez osoby, które 
nie chcą lub nie mogą być związane niniejszymi Warunkami jest zabronione. 

1 Definicje 

1.1 Strony 

1. „Użytkownik” i „Użytkownika” odnosi się do Ciebie, jako indywidualnego 
użytkownika Strony internetowej, a w razie korzystania ze Strony 
internetowej w imieniu innej osoby lub organizacji — również do tej osoby 
lub organizacji. 

2. „Użytkownik strony” to każda osoba, która przegląda, indeksuje niniejszą 
Stronę internetową, kopiuje treści w niej zawarte lub w dowolny inny 
sposób wykorzystuje ją lub ma do niej dostęp. 

3. „Deere”, „my”, „nasze” odnosi się do firmy John Deere GmbH & Co. KG – 
Intelligent Solutions Group wraz ze wszystkimi jej spółkami dominującymi, 
powiązanymi oraz należącymi do niej spółkami zależnymi. 

1.2 Treść 

1. „Treść” oznacza tekst, dane, pliki, dokumentację, informacje o lokalizacji, 
obrazy, zdjęcia, materiały audio i wideo, jak również wszelkie inne rodzaje 
danych, które są dostępne na Stronie internetowej lub w powiązaniu z nią. 
Należy zauważyć, że żadna z definicji zawartych w niniejszym 
dokumencie nie tworzy stosunku własności między stroną umowy a 
poszczególną Treścią. 

2. „Treść własna” oznaczają treść, nad którą użytkownik sprawuje kontrolę, w 
tym: (i) treść przekazana lub przesłana przez użytkownika na Stronę 
internetową lub w połączeniu z nią; (ii) dane, w tym dotyczące maszyn, 
produkcji i inne informacje przesłane na stronę internetową ze sprzętu 
użytkownika; (iii) treści pochodzące od osób trzecich, które przekazały 
użytkownikowi prawo do ich kontrolowania. 

3. „Treść użytkownika” oznacza treści przesyłane przez użytkowników na 
Stronę internetową lub w inny sposób przekazywane w związku z 
funkcjonowanie Strony internetowej. 

4. „Treść firmy Deere” oznacza treść utworzoną, nabytą, licencjonowaną lub 
udostępnianą na Stronie internetowej przez firmę Deere. 

5. „Treść strony trzeciej” oznacza treść, która nie pochodzi od stron 
niniejszej umowy, a została udostępniona w związku z funkcjonowaniem 
Strony internetowej. 

6. „Treść strony internetowej” oznacza wszystkie treści udostępnione w 
związku z funkcjonowaniem Strony internetowej, włączając Treść własną, 
Treści użytkownika, Treść strony trzeciej oraz Treść firmy Deere. 

1.3 Strona internetowa 

1. Niniejsza „Strona internetowa” zapewnia infrastrukturę pozwalającą 
Użytkownikowi na przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie „Treści”. 

http://www.myjohndeere.com/
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2. W przypadku, gdy Deere oferuje funkcjonalności bądź usługi wymagające 
dostępu do „Treści” i ich przetwarzania przez Deere bądź strony trzecie, 
taka usługa będzie podlegała dodatkowym warunkom albo może wymagać 
wyrażonej wprost zgody. 

3. Firma Deere, jako dostawca infrastruktury, może oferować Użytkownikowi 
możliwość udostępniania jego „Treści” ze stronami trzecimi poprzez dostęp 
do API (ang. Application Programming Interface) albo, jeśli Użytkownik 
działa jako dostawca usług, do kontaktowania się i uzyskiwania dostępu do 
treści stron trzecich. Dalsze informacje na temat tego dostępu  znajdują się 
w „Informacji o Ochronie Danych MyJohnDeere™” oraz pod adresem 
developer.deere.com. 

2 Zmiana niniejszych Warunków 

Niniejsze Warunki mogą podlegać okresowym zmianom w celu spełnienia wymogów 
prawnych spowodowanych zmianami regulacji bądź jurysdykcji, w celu opisania 
aktualizacji i zmian w zakresie świadczonych usług, jak również, aby dostosować się do 
zmian rynkowych. Kiedy dojdzie do zmiany niniejszych Warunków, firma Deere przekaże 
zmienione Warunki użytkownikowi w sposób zgodny z prawem, nie później niż dwa 
miesiące przed ich zaproponowaną datą wejścia w życie. Jeśli użytkownik nie wyrazi 
sprzeciwu wobec zmian przed ich zaproponowaną datą wejścia w życie uznaje się, że 
użytkownik akceptuje zmiany. Firma Deere poinformuje użytkownika wprost w ofercie o 
takiej domniemanej zgodzie. Dalsza współpraca biznesowa będzie podlegała zmienionej 
wersji Warunków. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw wobec zmian, firma Deere ma prawo 
anulować użytkownikowi prawo dalszego korzystania ze Strony internetowej, zgodnie z 
rozdziałem 10. 

3 Korzystanie ze Strony internetowej 

3.1 Uprawnienia 

Osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadające wymaganą zdolność i 
uprawnione do wyrażenia zgody na postanowienia niniejszych Warunków mogą 
uzyskać dostęp do Strony internetowej i korzystać z niej. Osoby, którym wydano 
zakaz korzystania ze Strony internetowej lub zamknięto konto, nie mogą 
korzystać lub mieć dostępu do niniejszej Strony internetowej. 

3.2 Pozwolenie na korzystanie ze Strony internetowej 

Ze strony można korzystać tylko w zgodzie z postanowieniami niniejszych 
Warunków. Korzystanie ze strony odbywa się na własne ryzyko, włączając 
ryzyko napotkania treści nieścisłych, niepożądanych lub w inny sposób 
niewłaściwych oraz ryzyko, że udostępnione treści mogą zostać niewłaściwie 
wykorzystane przez strony trzecie. 

3.3 Dostępność Strony internetowej 

Cała Strona internetowa lub jej część może zostać w każdym czasie zmieniona, 
zaktualizowana, zamknięta, zawieszona lub wstrzymana bez powiadomienia i 
bez prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Wszystkie treści mogą 
również zostać usunięte ze Strony internetowej bez powiadomienia i bez prawa 
do dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 

3.4 Konto użytkownika 

1. Aby korzystać z funkcji dostępnych na Stronie internetowej, należy 
utworzyć konto i podać dane Użytkownika dotyczące adresu, adresu e-
mail, numeru telefonu do kontaktu w ramach usługi wsparcia, nazwy 
użytkownika z hasłem oraz wybranym przez Użytkownika pytaniem 
pomocniczym do odzyskania hasła. Konto można utworzyć tutaj: 
myjohndeere.com. Rejestrując się, Użytkownik oświadcza, że podał 
prawidłowe dane. 

2. Należy niezwłocznie powiadomić firmę Deere o każdej zmianie informacji 
kontaktowych lub innych informacji związanych z kontem i dostarczyć ich 
aktualną wersję. Konto można zaktualizować tutaj: myjohndeere.com. 

https://developer.deere.com/
http://www.myjohndeere.com/
http://www.myjohndeere.com/
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3. Wyłączna odpowiedzialność za zabezpieczenie loginu i hasła dostępu do 
strony leży po stronie właściciela konta. Ujawnianie hasła stronom trzecim 
jest zabronione. Właściciel konta ponosi odpowiedzialność za aktywne 
korzystanie ze swojego konta niezależnie od udzielonej zgody na takie 
korzystanie. Należy powiadomić firmę Deere o każdym nieupoważnionym 
użyciu konta. W sprawach związanych z funkcjonowaniem konta można się 
kontaktować tutaj. 

4. Odpowiedzialność za ochronę transmisji danych lub plików na Stronę 
internetową leży całkowicie po stronie jej użytkowników, którzy ponoszą 
wyłączną odpowiedzialność za nawiązanie bezpiecznego połączenia ze 
Stroną internetową i korzystanie z niego. 

5. Konto służy wyłącznie do użytku osobistego. Należy podać pełne i 
dokładne informacje niezbędne do utworzenia konta. Nie można podawać 
się za inną osobę, tworzyć konta dla innej osoby i korzystać z niego, 
podawać nieswojego adresu e-mail lub tworzyć kilka kont. Należy 
pamiętać, że korzystając z pseudonimu, użytkownicy mogą wciąż 
zidentyfikować tożsamość użytkownika na podstawie udostępnionych przez 
niego treści. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniach o 
prywatności i danych firmy Deere (deere.com/agreements). Firma Deere 
zastrzega prawo do zamknięcia konta w każdym czasie, bez podania 
przyczyny czy uprzedniego zawiadomienia oraz bez prawa do dochodzenia 
roszczeń z tego tytułu. 

3.5 Powiązane usługi i umowy firmy Deere 

Należy zwrócić uwagę, że niektóre treści, cechy, funkcje lub usługi dostępne na 
Stronie internetowej są uregulowane innymi przepisami w oddzielnych 
umowach zawartych z firmą Deere (każda „Umowa o Świadczeniu usług 
przez firmę Deere”). Na przykład każde użycie narzędzi i usług JDLink™ jest 
uregulowane w umowie zawartej z firmą Deere dotyczącej rozwiązania 
telematycznego, która jest Umową o Świadczeniu usług przez firmę Deere. W 
uzasadnionym stopniu niniejsze Warunki będą interpretowane w sposób 
zapobiegający powstaniu kolizji z przepisami innych umów zawartych z firmą 
Deere. Jeśli obecnie istnieje kolizja niniejszych Warunków z przepisami innych 
umów zawartych z firmą Deere, przepisy każdej takiej umowy mają 
pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami. 

3.6 Komunikacja z firmą Deere i innymi użytkownikami 

Utworzenie konta oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą 
elektroniczną związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej. Strona 
internetowa umożliwia komunikację z innymi użytkownikami. Również firma 
Deere może się kontaktować w sprawach związanych z utrzymaniem, 
dostępnością lub funkcjonowaniem Strony internetowej oraz w innych sprawach 
dotyczących Strony internetowej na podstawie obowiązującego prawa o 
korporacyjnej komunikacji elektronicznej. 

4 Treść 

4.1 Odpowiedzialność za własne treści 

1. Strona internetowa umożliwia udostępnianie własnych treści innym 
użytkownikom. Niniejszym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że własne 
treści mogą być kopiowane, Używane, zmieniane lub rozpowszechniane 
przez innych użytkowników, którzy mają do nich dostęp i firma Deere nie 
ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju działania. Należy poważnie 
przemyśleć, jakie treści zostają udostępnione na Stronie internetowej.  

2. Odpowiedzialność za utrzymywanie i zabezpieczanie Treści własnych leży 
po stronie użytkownika, zgodnie z rozdziałem "Wytyczne i zasady" poniżej. 
Z wyłączeniem sytuacji wskazanych w rozdziale "Zrzeczenie się i 
ograniczenie odpowiedzialności", Użytkownik zgadza się, że firma Deere 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia Treści 

https://www.deere.com/agreements
https://www.deere.com/agreements
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własnych użytkownika, poniesione koszty lub wydatki związane z 
tworzeniem kopii zapasowych lub przywracaniem Treści własnych. 

3. Za Treści własne odpowiada wyłącznie osoba, która je zamieściła na 
Stronie internetowej. Nie zawsze istnieje możliwość wycofania 
zamieszczonych treści, gdy zostały udostępnione stronom trzecim. 
Wszelkie ryzyko związane z Treścią własną leży po stronie osoby ją 
zamieszczającej, włączając poleganie stron trzecich na jej jakości, 
dokładności czy rzetelności oraz ujawnianie informacji umożliwiających 
identyfikację danych osobowych zamieszczającego. Użytkownik 
oświadcza, że ma prawo lub konieczne zezwolenia do korzystania z Treści 
własnych i udzielania pozwolenia do ich wykorzystywania w sposób 
opisany w tym dokumencie, włączając wykorzystywanie treści przez firmę 
Deere na zasadach wskazanych w rozdziale 5 (b) poniżej. Użytkownik 
oświadcza, że uzyskał wymagane zgody od pracowników lub stron trzecich, 
które są konieczne do przestrzegania zarówno przez tego użytkownika, jak 
i firmę Deere obowiązującego prawa o ochronie prywatności na Stronie 
internetowej i zarządzania danymi osobowymi w sposób wskazany w 
rozdziale 6 (B) poniżej. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę, że Treści 
własne użytkownika nie są i nie będą w żaden sposób sponsorowane lub 
zatwierdzane przez firmę Deere. 

4. Niektóre Treści strony internetowej mogą być chronione prawem własności 
intelektualnej stron trzecich. Nie można kopiować, przesyłać, pobierać ani 
udostępniać plików ze Strony internetowej przez osoby nieuprawnione. 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za kopiowane, 
udostępniane czy pobierane treści lub inne ich wykorzystywanie podczas 
Używania Strony internetowej. Użytkownik może zostać pociągnięty do 
odpowiedzialności w sytuacji, gdy np. własne treści zawierają 
nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, przekłamane lub zniekształcone 
informacje; doszło do naruszenia praw strony trzeciej, włączając prawa 
autorskie, znak towarowy, patent, tajemnicę handlową, prawo moralne, 
prawo o ochronie danych osobowych, prawo do zezwalania na 
rozpowszechnianie wizerunku lub inne prawa własności intelektualnej czy 
prawa własności; użytkownik ujawnia poufne informacje dotyczące 
podmiotów będących w publicznym obrocie; treści zawierają materiały 
niezgodne z prawem, włączając wypowiedzi szerzące nienawiść, treści 
pornograficzne lub naruszające obowiązujące prawo czy nakłaniające do 
jego naruszania. 

5. Firma Deere może przeglądać Treść strony internetowej pod kontem 
zgodności z niniejszymi wytycznymi, jednak nie ma obowiązku 
monitorowania wszystkich treści dostępnych na Stronie internetowej. Firma 
Deere nie ponosi odpowiedzialności za staranność, kompletność, 
stosowność ani legalności informacji, plików, Treści strony internetowej lub 
innych danych, do których można uzyskać dostęp przez niniejszą Stronę 
internetową. 

4.2 Prawo firmy Deere do korzystania z własnych treści użytkownika 

1. Niniejsze Warunki nie przyznają firmie Deere żadnych praw względem 
Treści własnej Użytkownika lub innej własności intelektualnej, za wyjątkiem 
ograniczonego prawa do korzystania z Treści własnej określonego zarówno 
poniżej, jak i w Oświadczeniu o prywatności i danych  
(deere.com/agreements). Więcej informacji na temat wykorzystania Treści 
własnej znajduje się w Oświadczeniu o prywatności i danych właściwym dla 
danego kraju, znajdującym się na zakładce nr 3 na stronie podanej 
wcześniej. 

2. Użytkownik udziela firmie Deere oraz osobom trzecim prawo do korzystania 
z Treści własnych zgodnie z niniejszymi Warunkami i w stopniu koniecznym 
do świadczenia usług i spełniania funkcji przez Stronę internetową, 
włączając np. hosting Treści własnych i ich udostępnianie. Niniejsze prawo 

https://www.deere.com/agreements


6 / 11 

 

 

mają również strony trzecie obsługujące na rzecz firmy Deere Stronę 
internetową i świadczące związane z nią usługi. 

3. Treści własne mogą zostać ujawnione stronom trzecim tylko w dobrej 
wierze, i gdy ich ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do (a) 
zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub spełnienia obowiązku 
prawnego; (b) ochrony zdrowia i życia innych osób; (c) zapobieżenia 
oszustwom lub nadużyciom przeciwko firmie Deere lub innym 
użytkownikom; (e) ochrony firmy Deere, podmiotów z nią powiązanych lub 
jej personelu przed skutkami postępowania prawnego związanego z 
Treściami własnymi. 

4.3 Treść i oprogramowanie firmy Deere 

1. Podczas korzystania ze strony może być konieczne pobranie pakietu 
oprogramowania klienta („Oprogramowanie”). Niniejszym firma Deere 
udziela ograniczonej, nie podlegającej sublicencjonowaniu, niezbywalnej, 
odwołalnej licencji na używanie Oprogramowania, wyłącznie w celu 
uzyskania dostępu do Strony internetowej. Licencja jest automatycznie 
odwoływana w przypadku naruszenia niniejszych Warunków lub 
postanowień innych umów z firmą Deere w taki sposób, który narusza lub 
ogranicza prawa własności intelektualnej firmy Deere. Firma Deere 
zastrzega wszelkie prawa nie udzielone wyraźnie w niniejszych 
Warunkach. Użytkownik nie może stosować inżynierii odwrotnej lub 
dekompilować Oprogramowania lub podejmować prób takiego działania, 
jak również pomagać w jego wykonaniu. Zainstalowane oprogramowanie 
może być aktualizowane automatycznie, jeśli dostępna jest jego nowsza 
wersja. 

2. Niniejsze Warunki nie udzielają żadnego prawa lub tytułu własności do 
Strony internetowej, związanego z nią oprogramowania czy Treści strony 
internetowej. Nie można zmieniać, powielać, rozpowszechniać, tworzyć 
prac pochodnych, dostosowywać, publicznie prezentować lub w inny 
wykorzystywać w całości lub w części Treści firmy Deere bez jej wyraźnej 
zgody. Oprogramowanie i technologie związane z prowadzeniem Strony 
internetowej są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym oraz 
przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, Kanady, państw członkowskich 
UE oraz innych krajów. Na mocy niniejszych Warunków nie zostaje 
udzielone prawo do używania znaków towarowych, logotypów, nazw 
domen czy innych elementów charakterystycznych marki. Poza 
przypadkami wyraźnie określonymi i jednoznacznie wyrażonymi w 
niniejszym dokumencie firma Deere nie udziela użytkownikowi, w sposób 
bezpośredni lub dorozumiany, żadnych praw i zastrzega wszelkie prawa 
związane z niniejszą Stroną internetową i Treścią należącą do firmy Deere. 

3. Użytkownik potwierdza przeczytanie i zrozumienie Informacji prawnych 
dotyczących strony internetowej firmy Deere. 

4.4 Treść strony trzeciej 

1. Strona internetowa może zawierać treść strony trzeciej lub łącza 
prowadzące do witryn lub zasobów należących do stron trzecich. Jeżeli 
firma Deere nie kontroluje bądź nie zatwierdza takiej treści strony trzeciej, 
firma Deere nie ponosi odpowiedzialności za taką treść strony trzeciej, jej 
strony internetowe, zasoby, czy powiązane z nią treści, produkty bądź 
usługi. W sytuacjach, gdy Deere kontroluje albo zatwierdza treść strony 
trzeciej, w stosunku do użycia takiej strony internetowej, zasobów, czy 
powiązanych z nią treści, stosuje się dodatkowe, szczególne warunki. 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z treści 
strony trzeciej, jej stron internetowych lub zasobów.  

2. Użytkownik wyraża zgodę na warunki każdej umowy ze stroną trzecią 
regulującej dostęp do jej treści. Korzystanie przez użytkownika z Google 

https://www.deere.com/agreements
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Maps podlega niniejszym warunkom: Dodatkowe warunki korzystania z 
usług Mapy Google i Google Earth. 

3. Jeśli użytkownikowi dostarczono oprogramowanie na zasadach 
określonych w licencji wolnego oprogramowania, postanowienia takiej 
licencji mogą być wyraźnie sprzeczne z postanowieniami niniejszych 
Warunków. W takim przypadku wobec zaistnienia kwestii spornej 
dotyczącej niniejszego oprogramowania zastosowanie mają przepisy 
licencji wolnego oprogramowania. 

5 Wytyczne i zasady 

5.1 Dopuszczalne wykorzystanie 

Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmował osobiście ani nakłaniał 
innych użytkowników Strony internetowej lub pomagał im w podejmowaniu 
działań mających na celu: 

1. naruszenie niniejszych Warunków; 

2. sprawdzenie, przeskanowanie lub przetestowanie luk w zabezpieczeniach 
systemu lub sieci; 

3. rozsyłanie niechcianych wiadomości, informacji promocyjnych, reklam lub 
spamu; 

4. rozsyłanie zmienionych, przekłamanych lub fałszywych informacji 
identyfikujących źródło, w tym „spoofing” (podszywanie się pod inny 
element systemu) lub „phishing” (wyłudzanie poufnych informacji 
osobistych); 

5. zmienianie, dostosowywanie, przywłaszczanie, reprodukowanie, 
rozprowadzanie, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych lub adaptacji, 
publiczne odtwarzanie, sprzedawanie lub inne nadużycia związane ze 
Stroną internetową i Treścią strony internetowej (innej niż Treści własne 
umieszczone na Stronie internetowej), poza przypadkami, na które firma 
Deere udzieliła wyraźniej zgody; 

6. uzyskanie dostępu lub przeszukiwanie Strony internetowej za pomocą 
innych środków (np. „scraping” – czyli automatyczne pozyskiwanie danych) 
niż ogólnie dostępny interfejs; 

7. wykorzystywanie robotów, pająków, aplikacji wyszukujących lub innych 
automatycznych urządzeń, procesów lub środków umożliwiających dostęp, 
przeszukiwanie, scraping czy indeksowanie Strony internetowej lub jej 
treści; 

8. inżynierię odwrotną całości lub części Strony internetowej; 

9. usuwanie lub modyfikowanie praw autorskich, znaku towarowego lub treści 
innych praw własnościowych zamieszczonych w całości lub części na 
Stronie internetowej lub wszelkich materiałów wydrukowanych lub 
skopiowanych z niej; 

10. rejestrowanie, przetwarzanie lub eksploracja informacji o innych 
użytkownikach Strony internetowej; 

11. uzyskanie dostępu lub przeglądanie bez zezwolenia informacji o innych 
użytkownikach Strony internetowej; 

12. zmianę formatu lub obramowania całości lub części Strony internetowej; 

13. podejmowanie działań powodujących lub mogących powodować 
bezzasadnie lub nieproporcjonalnie duże obciążenie dla infrastruktury 
technologicznej firmy Deere lub w inny sposób nadmiernie przeciążających 
Stronę internetową; 

14. podejmowanie prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Strony 
internetowej, kont Użytkowników, systemów komputerowych lub sieci 
połączonych ze Stroną internetową poprzez działania hakerskie, 
eksplorację haseł lub za pomocą innych środków; 

https://maps.google.com/help/terms_maps.html
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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15. instalowanie złośliwego oprogramowania lub wykorzystywanie Strony 
internetowej lub jej zawartości do rozpowszechniania takiego 
oprogramowania, jak również wirusów komputerowych, programów 
szpiegujących, robaków, koni trojańskich lub innych niebezpiecznych 
elementów; 

16. korzystanie z urządzeń lub programów zakłócających prawidłowe działanie 
Strony internetowej lub podejmowanie w tym celu innych działań; 

17. wykorzystywanie Strony internetowej do naruszania zabezpieczeń innych 
sieci komputerowych, łamania haseł lub algorytmów szyfrujących; 
naruszanie bezpieczeństwa lub działanie w inny sposób na szkodę Strony 
internetowej i jej treści;  

18. usuwanie, obchodzenie, wyłączanie, uszkadzanie lub ingerowanie w inny 
sposób w funkcje związane z bezpieczeństwem Strony internetowej, 
zabezpieczeniami zapobiegającymi kopiowaniu treści Strony internetowej 
lub ograniczającymi możliwości korzystania z niej; 

19. publikowanie przekłamanych lub wprowadzających w błąd treści; 

20. naruszenie praw strony trzeciej, włączając bez ograniczeń każde nadużycie 
zaufania, naruszenie praw autorskich, znaku towarowego, patentu, 
tajemnicy handlowej, praw moralnych, prawa o ochronie danych 
osobowych, prawa do zezwalania na rozpowszechnianie wizerunku lub 
innych praw własności intelektualnej lub prawa własności; 

21. udostępnianie własnego konta użytkownika Strony internetowej, uzyskanie 
dostępu do Strony internetowej za pomocą konta innej osoby lub udzielanie 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji podczas 
zakładania konta użytkownika Strony internetowej; 

22. promowanie lub reklamowanie bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia 
produktów lubusług innych niż własne; 

23. udawanie innej osoby czy jednostki lub świadome wprowadzenie w błąd co 
do powiązań z taką osobą lub jednostką; 

24. grożenie, prześladowanie, wyrządzenie krzywdy lub molestowanie innych 
oraz szerzenie bigoterii czy dyskryminacji; 

25. publikowanie, przesyłanie lub udostępnianie nielegalnych materiałów 
pornograficznych, nieprzyzwoitych, szerzących bigoterię lub nienawiść na 
tle religijnym, rasowym, etnicznym; lub 

26. naruszenie obowiązującego prawa lub prywatności innych osób, bądź 
zniesławienia ich. 

5.2 Ochrona danych osobowych 

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie, używanie, 
udostępnianie i ujawnianie własnych treści przez firmę Deere w celu wykonania 
i świadczenia na rzecz Użytkownika usług i funkcjonalności opisanych w 
niniejszych warunkach, na warunkach określonych w Oświadczeniu o 
prywatności MyJohnDeere™(deere.com/agreements). Więcej informacji na 
temat wykorzystania Treści własnej znajduje się w Oświadczeniu o prywatności 
MyJohnDeere™właściwym dla danego kraju. 

5.3 Spory dotyczące praw autorskich i znaków towarowych 

Firma Deere przestrzega praw własności intelektualnej innych osób i oczekuje 
tego samego od Użytkowników Strony internetowej.  

Firma Deere usunie według uznania każdą treść naruszającą prawa osób 
trzecich, lub wobec której istnieje podejrzenie takiego naruszenia. Zakończenie 
relacji ze stronami trwale naruszającymi prawa własności intelektualnej osób 
trzecich jest elementem polityki firmy Deere. 

https://www.deere.com/agreements
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6 Propozycje i usprawnienia 

Będziemy wdzięczni za przekazywane opinie. Przesyłając własne pomysły, sugestie, 
dokumenty lub propozycje („Opinie”), użytkownik wyraża zgodę, aby (i) opinie nie 
zawierały osobistych, poufnych lub zastrzeżonych informacji o stronach trzecich, (ii) że 
firma Deere nie zostaje objęta klauzulą poufności wyrażoną w sposób bezpośredni lub 
dorozumiany w stosunku do przekazanych Opinii, że (iii) firma Deere może już rozważać 
lub wdrażać zmiany proponowane w ramach Opinii, a także (iv) użytkownik przekazuje 
firmie Deere nieodwołalną, niewyłączną, wolną od opłat, wieczystą, obowiązującą na 
całym świecie licencję na używanie, modyfikowanie, publikowanie, rozpowszechnianie i 
sublicencjonowanie Opinii. 

7 Zwolnienie z odpowiedzialności 

Użytkownik zabezpiecza i zwalnia z odpowiedzialności firmę Deere, jej spółki 
dominujące, zależne i powiązane, spółki w inny sposób związane z firmą Deere, 
dealerów, dostawców, licencjodawców, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, 
pracowników, agentów i innych ich przedstawicieli (łącznie nazywanych „Jednostkami 
Deere”), w tym z kosztów, odpowiedzialności pieniężnej, honorariów adwokackich, 
wszelkich roszczeń dochodzonych przez strony trzecie na podstawie lub w związku z (i) 
naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków przez użytkownika w sposób 
umyślny lub z niedbalstwa, (ii) wszelkimi produktami i usługami zakupionymi lub 
nabytymi od Jednostek Deere lub (iii) naruszeniem przez użytkownika lub stronę trzecią 
za pomocą konta użytkownika prawa własności intelektualnej lub innego prawa innej 
osoby lub jednostki w zakresie, w jakim takie naruszenie jest wynikiem zachowania, 
działania lub zaniechania dokonanego umyślnie lub z niedbalstwa. Użytkownik wyraża 
zgodę, że firma Deere może na koszt użytkownika i w sposób wyłączny kierować obroną 
i postępowaniem w sprawie roszczeń, w stosunku do których firma Deere została objęta 
zwolnieniem od odpowiedzialności, oraz że będzie współpracował z firmą Deere w 
obronie takich roszczeń. Użytkownik oświadcza, że nie będzie rozstrzygał żadnych 
kwestii bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Deere. Firma Deere podejmie stosowne 
działania w celu powiadomienia użytkownika o każdym takim roszczeniu, działaniu lub 
postępowaniu w momencie uzyskania informacji z nimi związanych. 

8 Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności 

1. SPÓŁKA JOHN DEERE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE 
NINIEJSZEJ UMOWY WYŁĄCZNIE NA ZASADACH OPISANYCH W LIT. (a) 
DO (f) PONIŻEJ: 

(a) SPÓŁKA JOHN DEERE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZ 
OGRANICZEŃ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ JOHN DEERE, JEJ 
PRZEDSTAWICIELI PRAWNYCH BĄDŹ KADRĘ KIEROWNICZĄ 
UMYŚLNIE ALBO Z RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA, BĄDŹ ZA SZKODĘ 
WYRZĄDZONĄ UMYŚLNIE PRZEZ INNYCH PODWYKONAWCÓW; W 
PRZYPADKU RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA INNYCH PODWYKONAWCÓW, 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ JOHN DEERE PODLEGA ZASADOM 
OKREŚLONYM W LIT. (e) PONIŻEJ DLA ZWYKŁEGO NIEDBALSTWA. 

(b) JOHN DEERE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ ZA 
ŚMIERĆ ALBO SZKODĘ NA OSOBIE WYRZĄDZONĄ PRZEZ JOHN 
DEERE, JEJ PRZEDSTAWICIELI PRAWNYCH BĄDŹ KADRĘ 
KIEROWNICZĄ UMYŚLNIE BĄDŹ Z NIEDBALSTWA. 

(c) JOHN DEERE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYNIKŁE Z 
NIEDOTRZYMANIA JAKICHKOLWIEK GWARANTOWANYCH CECH 
TOWARU DO WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ CELEM GWARANCJI I 
PRZEWIDYWALNEJ DLA JOHN DEERE - ISG W CHWILI UDZIELANIA 
GWARANCJI. 

(d) JOHN DEERE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZGODNIE Z NIEMIECKĄ 
USTAWĄ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, W ZAKRESIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT. 

(e) JOHN DEERE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 
SPOWODOWANE NARUSZENIEM GŁÓWNYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ 



10 / 11 

 

 

JOHN DEERE, JEJ PRZEDSTAWICIELI PRAWNYCH BĄDŹ 
PODWYKONAWCÓW. ZA GŁÓWNE ZOBOWIĄZANIA UZNAJE SIĘ 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI (NIEM. 'KARDINALPFLICHTEN') 
STANOWIĄCE ISTOTĘ NINIEJSZEJ UMOWY, KTÓRE PRZESĄDZIŁY O 
ZAWARCIU NINIEJSZEJ UMOWY I NA KTÓRYCH WYKONANIU MÓGŁ 
POLEGAĆ KLIENT. JEŻELI JOHN DEERE NARUSZY SWOJE GŁÓWNE 
ZOBOWIĄZANIA W DRODZE ZWYKŁEGO NIEDBALSTWA, WÓWCZAS 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OGRANICZONA DO KWOTY 
PRZEWIDYWALNEJ DLA JOHN DEERE W CHWILI WYKONANIA 
DANEGO ŚWIADCZENIA. 

(f) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MAJĄTKOWE LUB 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ Z TYTUŁU MOŻLIWYCH DO 
PRZEWIDZENIA SZKÓD TYPOWYCH DLA TAKIEJ UMOWY I/LUB TAKIEJ 
USŁUGI, W MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI 12 500 EUR NA KLIENTA. 
JEŻELI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY W RAMACH JEDNEGO 
DZIAŁANIA LUB ZDARZENIA POWODUJE SZKODY WIELU KLIENTÓW, 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY OGRANICZA SIĘ DO MAKSYMALNEJ 
KWOTY 500 000 EUR, Z ZACHOWANIEM OGRANICZENIA 
MAKSYMALNEJ KWOTY PRZEWIDZIANEJ NA JEDNEGO KLIENTA, 
OPISANEGO POWYŻEJ. JEŻELI ODSZKODOWANIE ZA JEDNO 
ZDARZENIE PRZEKRACZA MAKSYMALNĄ SUMĘ 500 000 EUR, SUMA 
TA ZOSTANIE PODZIELONA PROPORCJONALNIE MIĘDZY 
POSZKODOWANE STRONY, Z ZACHOWANIEM OGRANICZENIA 
MAKSYMALNEJ KWOTY PRZEWIDZIANEJ NA JEDNEGO KLIENTA, 
OPISANEJ POWYŻEJ. 

2. SPÓŁKA JOHN DEERE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ 
DANYCH TYLKO DO WYSOKOŚCI TYPOWYCH KOSZTÓW ODZYSKIWANIA, 
JAKIE POWSTAŁYBY W PRZYPADKU STOSOWANIA ŚRODKÓW 
TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH W SPOSÓB PRAWIDŁOWY I 
REGULARNY. 

3. SZERSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JOHN DEERE JEST CO DO ZASADY 
WYŁĄCZONA. 

9 Wybór prawa i właściwości miejscowej 

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami prawa 
materialnego obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec. Właściwe sądy dla 
miasta Mannheim ma wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami i sporami 
wynikającymi z niniejszych Warunków („Roszczenie”). Niniejsze Warunki nie podlegają 
przepisom o kolizji prawa pod żadną jurysdykcją lub zawartym w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, których stosowanie 
jest wyraźnie wyłączone. 

10 Wygaśnięcie 

A. Można zrezygnować z niniejszych Warunków w każdym czasie, zamykając konto, 
zaprzestając korzystania ze Strony internetowej lub dostarczając firmie Deere 
wypowiedzenie. Wypowiedzenie można złożyć poprzez wypełnienie Formularza 
wniosku o wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, dostępnego na stronie  
deere.com/agreements. 

B. Z zastrzeżeniem zobowiązań firmy Deere wynikających z jakichkolwiek 
Powiązanych usług i umów firmy Deere, Strona internetowa może zostać 
zawieszona lub zamknięta bez podania przyczyny i bez wcześniejszego 
powiadomienia. 

C. Prawo do korzystania ze Strony internetowej może zostać zawieszone lub 
anulowane natychmiast po wysłaniu pisemnego zawiadomienia również drogą 
elektroniczną w każdym czasie, jeżeli na Stronie nie są przestrzegane Warunki 
niniejszej umowy w sposób, który może spowodować wystąpienie 
odpowiedzialności prawnej po stronie firmy Deere lub utrudniać innym 
użytkownikom korzystanie ze Strony internetowej. Jeśli naruszenie Warunków 

https://www.deere.com/agreements
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można naprawić, stosując środek naprawczy, najpierw zostanie wysłane 
zawiadomienie o konieczności zastosowania takiego środka w terminie 30 dni, a 
niezastosowanie się do tego terminu spowoduje wygaśnięcie lub zawieszenie 
umowy. Powyższe działania mogą uniemożliwić dostęp do konta, Strony 
internetowej, własnych treści, Treści strony lub innych informacji. 

D. Firma Deere ma także prawo zawiesić bądź anulować prawo użytkownika do 
korzystania ze Strony internetowej, jeśli użytkownik sprzeciwia się zmianie 
Warunków zgodnie z rozdziałem 2. 

E. W przypadku wygaśnięcia umowy spowodowanego zarówno działaniem 
użytkownika, jak i firmy Deere postanowienia rozdziałów 1, 4, 5,  i od 7  do 11 
niniejszych Warunków pozostają w pełni obowiązujące, włączając prawo do 
wykorzystywania własnych treści, o których jest mowa w rozdziale 4. 

F. Wygaśnięcie niniejszych Warunków nie powoduje wygaśnięcia lub zmiany żadnej z 
umów o świadczeniu usług przez firmę Deere. 

11 Warunki ogólne 

A. Z wyjątkiem przypadków określonych w rozdziale 4 (D) powyżej postanowienia 
zawarte w niniejszym dokumencie nie przyznają i nie będą przyznawać żadnych 
praw lub środków prawnych stronom trzecim. 

B. Z wyjątkiem przypadków określonych w rozdziale 3 (E) powyżej niniejsze Warunki 
zawierają kompletną umowę z firmą Deere dotyczącą przedmiotu tej umowy i 
zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia zawarte pomiędzy stronami tej 
umowy. Strony zgadzają się, że wszelkie ustalenia, która nie zostały wyrażone 
bezpośrednio w przepisach niniejszych Warunków nie są obowiązujące. 

C. Firma Deere nie ma obowiązku wykonywania niniejszych Warunków w imieniu 
strony tej umowy na rzecz innych użytkowników Strony internetowej. Prosimy o 
kontakt, jeśli zachodzi podejrzenie, że inny użytkownik Strony internetowej naruszył 
niniejsze Warunki. Firma Deere zastrzega sobie prawo do zbadania takiego 
przypadku i podjęcia właściwych działań według własnego uznania. 

D. Niewykonanie w całości lub w części praw lub postanowień niniejszych Warunków 
przez firmę Deere nie stanowi odstąpienia od ich wykonania. Niewykonanie w 
całości lub w części praw wynikających z niniejszego dokumentu nie jest uznawane 
za zrzeczenie się dalszych praw określonych poniżej. 

E. Jeśli postanowienie niniejszych Warunków okaże się niewykonalne lub nieważne, 
obowiązywanie takiego postanowienia zostaje ograniczone lub wykluczone w 
najmniejszym koniecznym stopniu, tak aby w pozostałej części niniejsze Warunki 
pozostały w pełni obowiązujące i wykonalne. 

F. Niniejsze Warunki są niezbywalne, nie podlegają cesji lub sublicencjonowaniu bez 
uprzedniej pisemnej zgody firmy Deere, jednak mogą być zbywane lub cesjonowane 
bez ograniczeń przez firmę Deere. Każde przeniesienie własności podjęte z 
naruszeniem niniejszych Warunków jest nieważne. 

G. Strony niniejszej umowy są niezależnymi wykonawcami i nie są agentami, 
partnerami prawnymi ani nie są związane stosunkiem pracy. 

H. Tytuły rozdziałów niniejszych Warunków zostały zawarte wyłącznie dla wygody 
użytkowania i nie wywierają żadnych skutków prawnych. 

 


