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PEMBERITAHUAN PRIVASI INFORMASI PRIBADI KARYAWAN GLOBAL 

 

Johnson Controls International plc dan perusahaan afiliasinya (secara bersama-sama, Johnson Controls) peduli 
terhadap privasi Anda dan berkomitmen untuk memproses Informasi Pribadi Anda sesuai dengan praktik 
informasi yang adil dan undang-undang privasi data yang berlaku. 
 
Sebagai tanda komitmen kami terhadap privasi, kami telah menerapkan sekumpulan Peraturan Perusahaan 
yang Mengikat (Binding Corporate Rules/“BCR”). Peraturan ini berisi komitmen privasi global, termasuk 
kebijakan kami tentang transfer informasi pribadi dan hak privasi individual yang terkait, dengan tujuan 
memastikan bahwa Informasi Pribadi Anda dilindungi sekaligus diproses oleh afiliasi kami di seluruh dunia. BCR 
ini telah disetujui oleh Otoritas Perlindungan Data Eropa. Anda dapat membaca BCR kami di Portal Privasi. 
 
1. Cakupan 
 
Pemberitahuan global ini menjelaskan cara Johnson Controls mengelola informasi pribadi karyawan, pelamar, 
karyawan magang, mantan karyawan, tanggungan, penerima manfaat, kontraktor, konsultan, dan pekerja agensi 
sementara selama pelaksanaan aktivitasnya.  
 
Informasi Pribadi berarti setiap informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang diidentifikasi atau 
dapat diidentifikasi; seseorang yang dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, dengan merujuk 
pada suatu pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengidentifikasi online, atau pada satu 
atau beberapa faktor terbatas berupa identitas fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, kultural, atau sosial 
orang perseorangan tersebut. 
 
Kategori Khusus Informasi Pribadi (disebut juga Informasi Pribadi yang Sensitif) berarti Informasi Pribadi dalam 
kategori berikut: kelompok etnis atau ras, pendapat politik, keyakinan agama atau filosofis, keanggotaan serikat 
dagang, data tentang kesehatan atau kehidupan seks atau orientasi seksual, data genetis, dan data biometris yang 
diproses untuk mengidentifikasi seseorang secara khusus. 
 
2. Identitas Pengendali Data 
 
Untuk mengidentifikasi entitas Johnson Controls yang bertanggung jawab untuk memproses informasi pribadi 
Anda, Anda dapat menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia atau hubungi Divisi Privasi (privacy@jci.com). 
 
3. Kategori Informasi Pribadi 
 
Dalam aktivitas sumber daya manusia dan bisnis secara normal, kami memproses informasi pribadi dalam kategori 
berikut: 

• Informasi identifikasi pribadi, seperti nama, alamat rumah, tanggal lahir, jenis kelamin, foto terkait 
pekerjaan, dan nomor telepon rumah Anda; 

• Nomor identifikasi yang dikeluarkan pemerintah, seperti identitas nasional untuk tujuan daftar gaji; 

• Imigrasi, hak untuk bekerja, dan status tempat tinggal; 

• Perincian kontak keluarga dan darurat; 

• Informasi terkait pekerjaan, seperti tahun lama bekerja, lokasi kerja, identitas ketenagakerjaan, 
catatan pekerjaan, absensi liburan, dan data kontrak; 

• Informasi pendidikan dan pelatihan, seperti penghargaan pendidikan, sertifikat dan lisensi, catatan 
vokasional, dan kehadiran pelatihan internal; 

• Data terkait perekrutan dan kinerja, seperti tujuan, pemeringkatan, komentar, hasil umpan balik, 
riwayat karir, perlengkapan kerja, perencanaan karir dan suksesi, keterampilan, kompetensi, dan 
kualifikasi lain terkait pekerjaan; 

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
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• Informasi terkait penggunaan aset Johnson Control oleh Anda, terutama sistem komputer dan 
telekomunikasinya, serta lalu lintas yang dihasilkan dari Internet; 

• Informasi yang diperlukan untuk kepatuhan dan manajemen risiko, seperti catatan disipliner, laporan 
pemeriksaan latar belakang, dan data keamanan; dan 

• Daftar gaji dan pembayaran atau informasi terkait tunjangan, seperti informasi gaji dan asuransi, 
pengidentifikasi pemerintah atau nomor pajak, perincian rekening bank, dan informasi tunjangan 
terkait hubungan kerja, informasi keluarga dan tanggungan. 

• Informasi tentang perjalanan dan paspor 

• Foto 
 
Selain itu, kami dapat memproses Informasi Pribadi Anda dalam Kategori Khusus, misalnya: 

• Informasi kesehatan dan penyakit, seperti sertifikat medis; 

• Keanggotaan serikat dagang; dan 

• Putusan dan penuntutan pidana (di negara-negara tertentu) 
 
4. Dasar hukum untuk Pemrosesan 
 
Kami akan memproses Informasi Pribadi Anda berdasarkan dasar hukum berikut: 

• Pelaksanaan kontrak dengan Anda; 

• Kepentingan sah Johnson Controls, untuk menjalankan bisnis kami secara efisien dan efektif; 

• Sebagaimana diwajibkan oleh hukum; 

• Persetujuan Anda, apabila diperlukan dan sesuai hukum yang berlaku; dan 

• Kepentingan utama Anda. 
 
Kami akan memproses Informasi Pribadi Anda dalam Kategori Khusus berdasarkan dasar hukum berikut: 

• Persetujuan tegas Anda; 

• Undang-undang ketenagakerjaan; 

• Kepentingan utama Anda; 

• Data yang tersedia secara bebas; dan 

• Tuntutan hukum. 
 
5. Tujuan Pemrosesan  
 
Kami memproses Informasi Pribadi untuk tujuan berikut:  

• perencanaan tenaga kerja, perekrutan, dan penetapan karyawan; 

• administrasi tenaga kerja, daftar gaji, program kompensasi dan tunjangan; 

• manajemen kinerja, pembelajaran, dan perkembangan; 

• perencanaan promosi dan suksesi; 

• kepatuhan terhadap hukum, terutama kepatuhan terhadap permintaan otoritas pemerintah akan 
informasi, hak gadai, pembayaran tunjangan, dan kepatuhan pajak; 

• manajemen tempat kerja, seperti program perjalanan dan pengeluaran, serta program kesehatan 
internal dan keselamatan; 

• pelaporan internal; 

• audit; 

• untuk melindungi Johnson Controls, tenaga kerjanya, dan masyarakat dari kerugian, pencurian, 
tanggung jawab hukum, penipuan, penyalahgunaan, atau kerugian lain; dan 

• tujuan terkait bisnis sesuai hukum dan kebiasaan. 
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Johnson Controls juga memantau dan menyaring penggunaan perlengkapan perusahaan, jaringan kami, dan lalu 
lintas internet untuk tujuan bisnis yang sah, dan khususnya untuk:  

• Memastikan integritas Sistem Informasi yang memadai serta mendeteksi dan mencegah aktivitas 
kejahatan, termasuk kejahatan cyber; 

• Melindungi informasi, termasuk namun tidak terbatas pada, informasi pribadi, informasi rahasia, dan 
informasi bisnis bernilai tinggi dari kerusakan, kehilangan, perubahan, akses tidak sah, pengungkapan, 
atau peretasan; 

• Mengamankan pengoperasian Sistem Informasi secara efektif; 

• Memastikan kepatuhan dengan kewajiban regulasi dan swaregulasi yang berlaku; dan 

• Mendeteksi terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan Johnson Controls tentang penggunaan 
internet dan Kode Etik. 

 
6. Penerima Informasi Pribadi  
 
Kami dapat mengungkapkan Informasi Pribadi Anda dalam situasi berikut kepada: 

• Entitas, usaha patungan, subkontraktor, vendor, atau pemasok Johnson Controls lainnya yang 
melakukan layanan atas nama kami untuk tujuan yang telah disebutkan sebelumnya; 

• Organisasi yang baru dibentuk atau organisasi pengakuisisi jika Johnson Controls terlibat dalam 
penggabungan (merger), penjualan, atau pengalihan beberapa atau semua dari bisnisnya; 

• Setiap penerima, jika kami diwajibkan untuk melakukan demikian, misalnya oleh putusan pengadilan 
atau hukum yang berlaku; 

• Setiap penerima, dengan persetujuan Anda, misalnya untuk verifikasi hubungan kerja atau pinjaman 
bank; atau 

• Setiap penerima apabila diperlukan secara wajar, misalnya jika terjadi keadaan darurat yang 
mengancam nyawa. 

 
7. Transfer Internasional 
 
Pihak ketiga, anak perusahaan, dan afiliasi yang diperbolehkan menerima pengungkapan Informasi Pribadi Anda 
dapat bertempat di seluruh dunia; sehingga informasi dapat dikirim ke negara dengan undang-undang privasi yang 
berbeda dari undang-undang di negara tempat tinggal Anda. Pada kasus tersebut, kami melakukan tindakan untuk 
memastikan bahwa Informasi Pribadi Anda menerima perlindungan yang memadai, yang termasuk Peraturan 
Perusahaan yang Mengikat, yang menetapkan standar yang tinggi untuk pemrosesan informasi pribadi, dan 
Ketentuan Kontrak Standar. Bila diperlukan, sesuai dengan hukum setempat, kami dapat meminta persetujuan 
Anda. 
 
8. Penyimpanan 
 
Data Pribadi Anda akan disimpan selama diperlukan untuk mencapai tujuan pengumpulan data tersebut, biasanya 
selama durasi hubungan kontraktual apa pun, dan selama jangka waktu setelahnya sebagaimana diwajibkan 
secara hukum atau diizinkan oleh hukum yang berlaku. Lampiran Penyimpanan Catatan Johnson Controls dapat 
ditemukan di: https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx.  
 
9. Perlindungan dan Keamanan  
 
Johnson Controls melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi Informasi Pribadi dari kehilangan, 
penyalahgunaan, akses tidak sah, pengungkapan, perubahan, dan penghancuran. Kami telah melakukan tindakan 
teknis dan organisasional yang tepat untuk melindungi sistem informasi tempat menyimpan Informasi Pribadi 
Anda dan kami mewajibkan pemasok dan penyedia layanan kami untuk melindungi Informasi Pribadi Anda 
berdasarkan kontrak. 

https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx
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10. Hak Anda 
 
Hak Anda berbeda-beda bergantung pada hukum setempat. Johnson Controls akan mengikuti hukum setempat 
dalam merespons permintaan hak atas privasi seperti yang tercantum di bawah ini. 
 

• Informasi dan Akses: Anda dapat meminta untuk mengakses Informasi Pribadi Anda, diberikan informasi 
pelengkap, dan salinan Informasi Pribadi Anda. Hak atas Informasi dan Akses memiliki batasan. Misalnya, 
akses mungkin ditolak (i) apabila terdapat permintaan akses yang berulang dalam interval waktu yang 
pendek, atau (ii) jika memberikan akses atau koreksi tersebut dapat membahayakan privasi orang lain 
atau mengungkapkan secara tidak wajar informasi perusahaan yang sensitif. 

 

• Perbaikan: Anda dapat meminta untuk memperbaiki dan/atau memperbarui Informasi Pribadi Anda yang 
tidak akurat atau kedaluarsa. 

 

• Penghapusan: Anda berhak meminta agar Informasi Pribadi Anda dihapus. Hak ini tunduk pada 
pembatasan. 

 

• Pembatasan: Anda berhak meminta agar Informasi Pribadi Anda dibatasi. Pembatasan berarti bahwa 
Informasi Pribadi Anda hanya disimpan oleh Johnson Controls, dan tidak diproses lebih lanjut, pada saat 
pengaduan Anda ditangani. 

 

• Keberatan terhadap Pemrosesan: Anda berhak untuk berkeberatan terhadap jenis pemrosesan tertentu. 
Tipe ini adalah pemasaran langsung, pemrosesan untuk tujuan riset atau statistik, dan pemrosesan 
berdasarkan kepentingan yang sah. Hak untuk berkeberatan atas pemrosesan berdasarkan kepentingan 
yang sah dapat tunduk pada klarifikasi oleh Johnson Controls atas alasan yang membatalkan hak Anda 
untuk berkeberatan. 

 

• Pemindahan Data: Anda berhak untuk meminta Pemindahan Data. Pemindahan Data adalah penyediaan 
Informasi Pribadi Anda dalam format yang terstruktur, lazim digunakan, dan terbaca oleh mesin sehingga 
informasi dapat dipindahkan oleh Anda atau Johnson Controls ke perusahaan lain dengan mudah. Hak 
atas Pemindahan Data tunduk pada pembatasan. Misalnya, Pemindahan Data tidak berlaku untuk catatan 
berbentuk kertas, dan tidak boleh merugikan hak orang lain, atau informasi perusahaan yang sensitif. 

 

• Hak untuk tidak menjadi subjek dari keputusan berdasarkan Pengambilan Keputusan Otomatis semata: 
Anda berhak untuk tidak menjadi subjek dari keputusan berdasarkan pemrosesan otomatis semata (yaitu 
tanpa intervensi manusia), jika keputusan tersebut menghasilkan dampak hukum atau memengaruhi 
Anda secara signifikan. Pemrosesan Otomatis adalah Pemrosesan Informasi Pribadi Anda secara otomatis. 

 
Anda juga berhak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas.  
 
Anda dapat meminta untuk menggunakan yang mana pun dari hak-hak ini melalui kontak Sumber Daya Manusia 
lokal Anda atau Divisi Privasi di privacy@jci.com. 
 
11. Persetujuan dan Penarikan Persetujuan  
 
Jika persetujuan adalah dasar hukum untuk memproses Informasi Pribadi atau Kategori Khusus Informasi Pribadi 
Anda, Anda dapat menarik persetujuan apa pun yang sebelumnya diberikan untuk suatu tujuan khusus, secara 
cuma-cuma, dengan menghubungi Divisi Privasi kami di privacy@jci.com.  
 

mailto:privacy@jci.com
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12. Masalah Privasi dan Cara Menghubungi Kami 
 
Jika memiliki pertanyaan tentang pemberitahuan ini, atau meyakini bahwa Informasi Pribadi Anda tidak dikelola 
sesuai dengan hukum yang berlaku atau pemberitahuan ini, Anda memiliki beberapa opsi: 
 

• Menanyakan Portal Privasi untuk mengidentifikasi narahubung Privasi Data lokal Anda, 

• Menghubungi Divisi Privasi di privacy@jci.com, 

• Membahas permasalahan tersebut dengan pengawas atau manajer atau pengawas lainnya, 

• Menghubungi departemen Sumber Daya Manusia, 

• Jika berlaku di negara Anda, Anda juga dapat menghubungi Integrity Helpline 24 jam Johnson Controls 
di: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com.  

 
13. Perubahan terhadap Pemberitahuan Privasi kami 
 
Kami dapat mengubah pemberitahuan ini dari waktu ke waktu, apabila perlu melakukan demikian. Pemberitahuan 
ini juga dapat dilengkapi dengan pernyataan lain yang diperlukan untuk mematuhi peraturan setempat di negara 
tempat tinggal Anda, atau jika terdapat perjanjian perwakilan karyawan. 

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
mailto:privacy@jci.com
http://www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com/

