
 

KOMBAINIJUHI väljakutse 2021 fotovõistlus 

TINGIMUSED 

 

KOMBAINIJUHI väljakutse 2021 fotovõistlus (edaspidi: tegevus) on osa John Deere’i Digitaaluudiste 

teenusest (John Deere Digital News Service) ja seda korraldab John Deere Walldorf GmbH & Co.KG, 

Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Saksamaa (edaspidi: John Deere). 

 

Kampaania eesmärk 

Selle tegevuse eesmärk on laadida üles John Deere’i kombainide omanike saagikoristuslugusid ja 

fotosid põllul töötavatest kombainidest. 

 

Kampaania kestus 

Tegevus algab 1. juulil 2021 ja lõpeb 30. septembril 2021. Selle aja jooksul saavad kõik John Deere’i 

veebisaidi külastajad anda hääle oma lemmikule fotoloole. Võidab fotolugu, mis saab tegevuse lõpuks 

enim hääli. Tegevuse võitjad kuulutatakse välja 15. oktoobriks 2021. Kui võitja ei võta pärast teavituse 

saamist 21 päeva jooksul John Deere’iga e-posti teel ühendust, loobub ta auhinnast ja tema asemel 

valitakse uus võitja. Kui teavitust pole võimalik kohale toimetada, ei ole John Deere kohustatud selleks 

lisapäringuid tegema. 

John Deere jätab endale õiguse mõjuval põhjusel John Deere’i tegevuse igal ajal katkestada või 

lõpetada, eelkõige siis, kui tegevuse nõuetekohast läbiviimist ei ole enam võimalik tehnilistel 

või õiguslikel põhjustel tagada. Sellised põhjused võivad hõlmata tehnilisi probleeme (riist- ja/või 

tarkvara vead, viirused arvutisüsteemis, manipuleerimine jne), kasutustingimuste muutumist või muid 

põhjuseid. Osalejatel ei ole õigus esitada mingeid nõudeid seoses ennetähtaegse lõpetamisega eelpool 

nimetatud põhjustel. Lisaks eelnevale annab John Deere osalejatele teada, et tegevuse kättesaadavust 

ja toimumist ei saa tagada. 

 

Osalemine 

Tegevuses osalemiseks tehke endast ja John Deere’i kombainist töötamise ajal foto. Laadige see 

võistluse fotogaleriisse üles ja lisage oma põllutöö kohta lugu. Osalejad peavad esitama meile nõutud 

andmed (ees- ja perekonnanimi, sugu, riik, e-posti aadress) ja nõustuma nende tingimustega. 

Tegevuses osalemine on täiesti vabatahtlik. Osalemine on tasuta, välja arvatud saatmiskulud osaleja 

mobiiltelefonist või internetiteenuse pakkuja tariif.  

Selguse huvides märgime sõnaselgelt, et tegevuses osalemine ei eelda kaupade või teenuste ostmist 

ega ole sellega mingil viisil seotud. 



Auhinnad 

• 1–3. koha auhind: VIP-reis John Deere’i Zweibrückeni, Mannheimi ja Bruchsali tehasesse 

Saksamaal. Kolmepäevane Saksamaa reis kahele hõlmab lennupileteid (kui vaja), majutust ja 

päralesõitu. Personaalne ringkäik Zweibrückeni, Mannheimi ja Bruchsali tehases.  

• 4. koha auhind: John Deere’i veebipoe vautšer väärtuses 250 €. 

• 5. koha auhind: John Deere’i veebipoe vautšer väärtuses 150 €. 

• 6. koha auhind: John Deere’i veebipoe vautšer väärtuses 100 €. 

• 7–16. koha auhind: iga koha eest John Deere’i veebipoe vautšer väärtuses 50 €.  

 

Kohalik John Deere’i esindaja teavitab võitjaid 2021. aasta oktoobri keskel hiljemalt neli nädalat pärast 

tegevuse lõppu. 

Osalejad vastutavad esitatud kontaktandmete õigsuse eest. Seepärast peavad registreerimisprotsessi 

käigus sisestatud kontaktandmed olema sisestatud õigesti ja täies mahus. 

Sobilikkus; välistamine 

Tegevuses võivad osaleda kõik vähemalt 14-aastased füüsilised isikud, välja arvatud juhul, kui nende 

osalemine on sõnaselgelt välistatud. Alla 14-aastastele isikutele rahalisi auhindu ei väljastata. Kui 

osaleja ei ole veel 18-aastane (Ühendkuningriigis 21-aastane) või ei ole muul põhjusel osaliselt või 

täielikult sobilik, on tegevuses osalemiseks vaja lapsevanema (või muu seadusliku esindaja) luba. Iga 

inimene võib osaleda tegevuses vaid ühe korra. Osalemine kolmandate osapoolte automatiseeritud 

massosalemisprotseduuride kaudu ei ole lubatud. 

Osaleda ei tohi Deere & Company töötajad, sealhulgas kõik sidusettevõtted ja tütarettevõtted Saksa 

aktsiaseltside seaduse paragrahvi 15 tähenduses ning nende otsesed sugulased, agentuuri töötajad ja 

kõik isikud, kes on seotud tegevuse plaanimise ja korraldamisega. 

John Deere’il on õigus mitte lubada väljakutsele isikuid mõjuval põhjusel, nt nende tingimuste mis 

tahes rikkumine või mittetäitmine, manipuleerimine (või selle katse) jms, ning jätab endale õiguse 

võtta õiguslikud meetmed. Välistamiskriteeriumitele vastamise korral võidakse auhindade 

väljastamisest keelduda ka hiljem või nõuda auhinnad tagasi. Põhjendatud juhtudel välistamine ei anna 

välistatud osalejatele õigust esitada nõudeid John Deere’i vastu. 

 

Õiguste andmine ja määramine; keelatud ja lubamatu sisu 

Tegevuse raames veebisaidile: deere.ee jooniste/fotode üleslaadimisega tunnistavad ja kinnitavad 

osalejad, et John Deere’il on õigus kasutada jooniseid/fotosid, sealhulgas, kuid mitte ainult, 

printimiseks ning John Deere’i väljaannetes avaldamiseks.  

Iga osaleja peab kinnitama, et on üleslaaditud joonise/foto autoriõiguse ainus ja seaduslik omanik, mis 

tähendab, et üleslaadija on teinud vastava joonise/foto isiklikult ja sõltumatult ning sellele ei kohaldu 

kolmandate isikute õigused. Osaleja annab oma tühistamatu nõusoleku joonise/foto kasutamiseks, nt 

võib John Deere seda avaldada ja levitada kooskõlas kehtiva autoriõiguse seadusega. 

Seoses kehtivate autoriõigusseadustega annab osaleja auhinna saamisel John Deere’ile ja tema 

sidusettevõtetele pöördumatult all-litsentsitava õiguse kasutada vastavat joonist/fotot turunduse ja 

reklaami eesmärgil ilma ajaliste, geograafiliste ning sisuliste piiranguteta. See hõlmab õigust vastavat 



joonist/fotot kopeerida, levitada, näidata, üldsusele kättesaadavaks teha, redigeerida ja muuta mis 

tahes meediumis, nt elektroonilises või trükitud kujul. See hõlmab kõiki John Deere’i kasutatavaid 

sidekanaleid, samuti trükiseid, näiteks brošüüre, reklaamlehti, reklaamiribasid, plakateid ja kalendreid. 

Õiguste andmist ja loovutamist premeeritakse erinevate auhindadega, nagu on sätestatud nendes 

tingimustes. 

Kui üleslaaditud joonisel/fotol kujutatakse teisi tuvastatavaid isikuid, garanteerib osaleja sõnaselgelt, 

et on saanud kõigilt teistelt kujutatud isikutelt vastava kirjaliku nõusoleku ja on valmis need 

nõusolekud nõudmisel John Deere’ile esitama. Osaleja vastutab olukorra eest, kus selliseid 

nõusolekuid pole võetud, samuti sellega seotud nõuete eest. 

John Deere tagab, et joonised/fotod, mis laadisid üles osalejad, kes ei võitnud, kustutatakse kohe, ja 

et John Deere ei kasuta neid mingil muul eesmärgil pärast kampaania lõppemist. 

Joonistel/fotodel ei tohi olla kujutatud keelatud ega vastuvõetamatut sisu. Selguse huvides tähendab 

„keelatud ja vastuvõetamatu sisu” jooniseid/fotosid, i) millel on kujutatud või milles õhutatakse 

inimeste diskrimineerimist, mis põhinevad sellistel isikuomadustel nagu rass, etnilisus, nahavärv, 

rahvuslik päritolu, religioon, vanus, sugu, seksuaalne sättumus, sooline identiteet, perekonnaseis, 

puue, tervise- või geneetiline seisund jne; ii) millel on kujutatud alastiolekut, selget või veenvat 

seisukohta väljendavaid inimesi, tegevusi, mis on liiga pealetükkivad või seksuaalselt provokatiivsed; 

iii) mis reklaamivad või kujutavad uimastite või muude ebaseaduslike ainete kasutamist; iv) mida 

John Deere peab oma täielikul äranägemisel vastuvõetamatuks, sest joonisel/fotol kujutatud sisu on 

labane, vastuvõetamatu või solvav. 

John Deere’il õigus oma täielikul äranägemisel kustutada kohe joonised/fotod, millel on kujutatud 

keelatud ja vastuvõetamatu sisu, ja nendest teatada.  

Samuti on John Deere’il õigus kustutada kõik joonised/fotod, mis ei vasta John Deere’i 

ohutuseeskirjadele, st joonised/fotod, millel kujutatakse masinat, mida juhib laps või väljaõppeta isik, 

masina juhtimist, kui turvavöö ei ole kinni, või muid olukordi, mis võivad põhjustada õnnetusi või 

vigastusi. 

Ainult neid reegleid järgivad joonised/fotod avaldatakse, kui John Deere on need üle vaadanud. 

 

Vastutus 

Tegevusest tulenev või sellega seotud John Deere’i, tema seaduslike esindajate, töötajate ja täitmisel 

abistavate agentide vastutus, sõltumata õiguslikust alusest, piirdub tahtliku tegevuse või raske 

hooletusega. 

Ülaltoodud vastutuse piirang kehtib eelkõige vigade, edastuse viivituse või katkestuste korral, eriti 

tegevusalale juurdepääsetavuse, tehniliste seadmete ja serveri talitlushäire, ebaõige sisu, andmete 

kadumise ja kustutamise või viiruste korral. Eespool nimetatud vastutuse piirang ei kehti kahju korral, 

mis on tingitud eluohtlikest vigastustest, kehavigastustest või tervisekahjustustest või oluliste 

lepinguliste kohustuste (põhikohustuste) rikkumisest. 

Olulised lepingulised kohustused on kohustused, mille leping peab osalejale tagama vastavalt selle 

tähendusele ja eesmärgile või mille täitmine võimaldab lepingut üldse nõuetekohaselt täita ja mille 



järgimisele võib osaleja regulaarselt tugineda. Oluliste lepinguliste kohustuste rikkumisel kerge 

hooletuse tõttu vastutab John Deere ainult kahju eest, mis oli lepingu sõlmimise ajal ette näha ja on 

tüüpiline seda tüüpi lepingutele, välja arvatud juhul, kui kahjunõuded põhinevad eluohtlikul vigastusel, 

jäsemete vigastusel või tervisekahjustusel. 

 

Andmekaitse 

Andmetöötluse eest vastutab John Deere. 

Tegevuses osaledes kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse tegevuse raames osalejate isikuandmeid 

(ees- ja perekonnanimi, riik, e-posti aadress, sugu). Neid andmeid kogutakse, töödeldakse ja 

kasutatakse üksnes tegevuse läbiviimiseks ja seega ka John Deere’i lepingu täitmiseks vastavalt 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punktile b). 

Tegevuses osalemiseks üleslaaditavate jooniste/fotode puhul, millel osalejat/või teisi isikuid on 

äratuntavalt kujutatud, garanteerib osaleja, et ta on saanud eelneva nõusoleku kõigilt kolmanda isiku 

õiguste omanikelt. John Deere töötleb neid isikuandmeid ainult tegevuse töötlemiseks ja 

korraldamiseks. Seega toimub andmete töötlemine lepingu täitmiseks. 

Kui osaleja ei ole veel 16-aastane, peab lapsevanem (või muu seaduslik esindaja) isikuandmete 

töötlemiseks nõusoleku andma. 

Osaleja nõustub, et võidu korral avaldatakse tegevuse raames tema ees- ja perekonnanimi.  

Osaleja edastatud andmed kustutatakse kohe pärast tegevuse lõppemist, välja arvatud juhul, kui 

osaleja on andnud nõusoleku edasiseks töötlemiseks või kui meil on seaduslik kohustus andmeid 

säilitada. Viimasel juhul on andmete igasugune muu töötlemine piiratud. Andmeid edastatakse 

kolmandatele pooltele ainult juhul, kui see on vajalik tegevuse läbiviimiseks (nt auhinna saatmiseks), 

välja arvatud juhul, kui osaleja on andnud nõusoleku edasiseks töötlemiseks. 

Kuna see tegevus on osa Digitaaluudiste teenusest (Digital News Service), annab osaleja oma eraldi 

nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Digitaaluudiste teenuse (Digital News Service) eesmärgil. 

Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta selle tegevuse läbiviimiseks ja isikuandmete töötlemiseks 

Digitaaluudiste teenuse (Digital News Service) pakkumiseks vaadake: 

https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-

consent_ee_EE.pdf 

Muud 

Kui nende osalemistingimuste ülalnimetatud sätted on kehtetud või sisaldavad õiguslünki, jäävad 

ülejäänud sätted kehtima. Säilitatakse kehtetute või mittetäielike sätete kehtiv sisu, mis esindab 

võimalikult täpselt kehtetut sisu. 

Kohtusse pöördumine on välistatud. 

Tegevust ja osalemistingimusi reguleerivad Saksamaa seadused. 

https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_ee_EE.pdf
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_ee_EE.pdf

