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ГЛОБАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

Johnson Controls International plc и фирмите подружници (заедно, Johnson Controls) се грижат за вашата 
приватност и се посветени на обработување на вашите лични информации согласно правичните 
информатички практики и важечките закони за приватност на податоците. 
 
Како знак на нашата посветеност на приватноста, усвоивме комплет задолжителни корпоративни 
правила (ЗКП). Тие ги содржат нашите глобални посветености за приватноста, меѓу кои и нашата 
политика за трансфер на лични информации и сродни индивидуални права на приватност, со цел да 
обезбедиме вашите лични информации да се заштитени додека ги обработуваат нашите подружници во 
целиот свет. Овие ЗКП се одобрени од европските власти за заштита на податоците. Можете да ги видите 
нашите ЗКП на Портал за приватноста. 
 
1. Опсег 
 
Глобалното известување објаснува како Johnson Controls ракува со личните информации на вработените, 
кандидатите, приправниците, поранешните работници, издржуваните лица, подизведувачите, советниците 
и привремените работници во текот на своите дејности.  
 
Лични информации подразбира информации поврзани со идентификувано или физичко лице што може да 
се идентификува; лице што може да се идентификува, директно или индиректно, со референца на 
идентификатор како име, идентификациски број, податоци за локација, интернетски идентификатор или 
еден или повеќе фактори специфични за физичкиот, физиолошкиот, генетскиот, менталниот, економскиот, 
културниот или општествениот идентитет на односното физичко лице. 
 
Посебни категории на лични информации (познати и како чувствителни лични информации) значи лични 
информации во следниве категории: расно или етничко потекло, политички мислења, верски или 
философски убедувања, членство во синдикати, податоци за здравјето или сексуалниот живот или 
сексуалните склоности, генетски податоци и биометриски податоци кога истите се обработуваат за 
уникатно идентификување лица. 
 
2. Идентитет на контролерот на податоците 
 
За да го идентификувате ентитетот на Johnson Controls одговорен за обработка на вашите лични 
информации, контактирајте со Human Resources Department (Кадровско) или со Канцеларијата за 
приватност (privacy@jci.com). 
 
3. Категории на лични информации 
 
Во секојдневниот тек на кадровските и деловните активности, ги обработуваме следниве категории лични 
информации: 

• Информации за лична идентификација како име, домашна адреса, датум на раѓање, пол, 
фотографии поврзани со работата и домашен телефонски број; 

• Државно издадени идентификациски броеви, како матичниот број за платните списоци; 

• Емиграциски статус, работна дозвола и резиденцијален статус; 

• Детали за контакт со семејството и за во итни случаи; 

• Информации поврзани со работното место, како години на работа, место на работа, ИД-број за 
вработување, работна книшка, годишни одмори и податоци за договорот; 

• Информации за образованието и обуката, како награди во образованието, сертификати и 
лиценци, стручна евиденција и присуство на обука за работното место; 

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
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• Податоци поврзани со ангажирањето и перформансите, како цели, оценки, коментари, 
резултати од повратни информации, измината кариера, работна опрема, планирање на 
кариерата и наследувањето, вештини и компетенции и други работни квалификации; 

• Информации поврзани со вашето користење на имотот на Johnson Control, особено на 
компјутерите и телекомуникациските системи, како и направениот интернетски промет; 

• Информации потребни за усогласување и управување со ризици, како дисциплински мерки, 
извештаи за животните околности и безбедносни податоци; и 

• Информации поврзани со платниот список и платите или додатоците, како информации за 
платата и осигурувањето, државни идентификатори или даночни броеви, детали за банкарски 
сметки и информации за погодности за вработените, информации за семејството. 

• Информации за патувања и за пасошот 

• Фотографии 
 
Освен тоа, може да обработуваме специјални категории на вашите лични информации, на пример: 

• Информации за здравјето и болестите, како медицински потврди; 

• Членство во синдикати; и 

• Кривични осуди и гонења (во некои земји) 
 
4. Правни основи за обработување 
 
Ќе ги обработуваме вашите лични информации врз следниве правни основи: 

• Извршување договор со вас; 

• Легитимните интереси на Johnson Controls за водење на работите ефикасно и ефективно; 

• Како што бара законот; 

• Ваша согласност, кога е потребна или во рамките на важечките закони; и 

• Ваши витални интереси. 
 
Ќе ги обработуваме специјалните категории на вашите лични информации врз следниве правни основи: 

• Ваша изречна согласност; 

• Закони за вработување; 

• Ваши витални интереси; 

• Јавно достапни податоци; и 

• Правни побарувања. 
 
5. Намена на обработката  
 
Ги обработуваме личните информации за следниве цели:  

• планирање на работната сила, регрутирање и ангажирање; 

• администрирање на работната сила, платен список, програми за надоместоци и додатоци; 

• управување со перформансите, учење и развој; 

• планирање на напредокот и наследувањето; 

• почитување на законот, во што спаѓа и почитување на барањата на властите за информации, 
присвојувања, заплени и даночни обврски; 

• управување со работното место, на пр. патни и службени трошоци и интерни програми за 
здравје и безбедност; 

• интерни извештаи; 

• ревизии; 

• за заштита на Johnson Controls, работната сила и јавноста од штети, кражби, правна 
одговорност, измами или други злоупотреби; и 
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• за други правни и обичајни деловни цели. 
 
Johnson Controls ги надзира и ги филтрира користењето на уредите на компанијата, на нашата мрежа и на 
интернетскиот промет за законски деловни цели, а особено за:  

• Обезбедување соодветен интегритет на информатичките системи и откривање и спречување 
криминални дејности, меѓу што и кибер-криминал; 

• Заштита на информации, во што спаѓаат, меѓу другото, лични информации, доверливи 
информации и деловни информации од високо ниво како заштита од уништување, загуба, 
менување, неовластен пристап, откривање или хакирање; 

• Обезбедување на ефективно работење на информатичките системи; 

• Обезбедување усогласеност со важечките регулаторни и саморегулаторни обврски; и 

• Откривање случаи на непочитување на политиките на Johnson Controls за користењето интернет 
и на етичкиот кодекс. 

 
6. Приматели на лични информации  
 
Може да ги откриваме вашите лични информации во следниве околности на: 

• други ентитети на Johnson Controls, здружени фирми, подизведувачи, продавачи или 
добавувачи што вршат услуги во наше име за гореспоменатите цели; 

• новоформирани или стекнати организации ако Johnson Controls е вклучен во спојување, 
продажба или трансфер на дел или сиот бизнис; 

• кој било примател, ако се бара тоа од нас, на пр. со судски налог или по закон; 

• кој било примател, со ваша согласност, на пр. за потврда на вработувањето или кредит од банка; 
или 

• кој било примател кога е разумно потребно, како во случај на животна опасност. 
 
7. Меѓународни трансфери 
 
Другите лица, подружници и филијали на кои може да се откриваат вашите лични информации може да се 
наоѓаат по целиот свет; затоа може да се праќаат информации во земји со различни закони за приватност 
од вашата резидентна земја. Во такви случаи преземаме мерки да обезбедиме вашите лични информации 
да добијат соодветно ниво на заштита, што ги вклучува нашите задолжителни корпоративни правила, 
поставување на нашите високи стандарди за обработка на личните информации и стандардните договорни 
услови. Кога е потребно, согласно со локалните закони, може да бараме ваша согласност. 
 
8. Задржување 
 
Вашите лични информации ќе се задржат колку што е потребно за да се постигне намената за кои се 
прибрани, обично за времетраење на договорниот однос и во периодот потоа според законските барања 
или дозволи на важечките закони. Распоредите за задржување на евиденцијата на Johnson Controls може 
да се најде на: https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx.  
 
9. Заштита и безбедност  
 
Johnson Controls презема мерки за заштита на личните информации од губење, злоупотреба и неовластен 
пристап, откривање, менување и уништување. Сме презеле соодветни технички и организациски мерки за 
заштита на информатичките системи на кои се чуваат вашите лични информации и бараме од нашите 
добавувачи и даватели на услуги да ги штитат вашите лични информации во рамките на договорите. 
 

https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx
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10. Ваши права 
 
Вашите права може да зависат од локалните закони. Johnson Controls ќе се води според локалните закони 
во одговарањето на барањата за права на приватност како наведениве подолу. 
 

• Информации и пристап: Смеете да барате да пристапите до вашите лични информации, да ви се 
дадат допонителни информации и да ви се даде примерок од вашите лични информации. Правото 
на информации и пристап има извесни ограничувања. На пример, пристапот може да се одбие (i) 
во случај на повторни барања за пристап во краток временски интервал или (ii) кога давањето таков 
пристап или исправка би ја загрозило приватноста на друго лице или неразумно би изложило 
чувствителни информации за компанијата. 

 

• Исправање: Смеете да побарате исправка и/или ажурирање на ваши неточни или застарени лични 
информации. 

 

• Бришење: Може да имате право да се избришат вашите лични информации. Ова право е подложно 
на ограничувања. 

 

• Ограничување: Може да имате право да се ограничат вашите лични информации. Ограничување 
значи дека вашите лични информации се чуваат само во Johnson Controls и веќе не се обработуваат 
додека не се реши вашата поплака. 

 

• Приговор на обработување: Може да имате право да приговорите на одредени видови 
обработување. Тие типови се директен маркетинг, обработка за истражувачки или статистички цели 
и обработување засновано врз легитимни интереси. Правото на приговор на обработување 
засновано врз легитимни интереси може да биде подложно на одбивање од страна на Johnson 
Controls врз основи што се повисоки од вашето право на приговор. 

 

• Преносност на податоците: Може да имате право да барате преносност на податоците. Преносност 
на податоците е обезбедување на вашите лични податоци во структурен, вообичаено користен и 
машински читлив облик така што може да се пренесе од вас или од Johnson Controls на друга 
компанија лесно. Правото на преносност на податоците е подложно на ограничувања. На пример, 
преносноста на податоците не важи за хартиени записи и не смее да е на штета на правата на 
другите или на чувствителни информации на компанијата. 

 

• Право на неподложност на одлуки засновани само на автоматско носење одлуки: Може да го имате 
правото да не бидете подложни на одлуки засновани само на автоматска обработка (т.е. без 
човечка интервенција), ако тие одлуки произведуваат законски последици или значително ве 
погодуваат. Автоматска обработка е обработка на вашите лични информации со автоматски 
средства. 

 
Може да имате и право да поднесете жалба на надзорен орган.  
 
Може да побарате користење на кое било од правата преку вашиот контакт во кадровски или 
канцеларијата за приватност на privacy@jci.com. 
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11. Согласност и повлекување согласност  
 
Ако согласноста е правна основа за обработка на вашите лични информации или специјалните категории 
лични информации, смеете да ја повлечете секоја претходно дадена согласност за одредена намена, без 
наплата, контактирајќи со канцеларијата за приватност на privacy@jci.com.  
 
12. Загриженост за приватноста и како да контактирате со нас 
 
Ако имате прашања за известувањево или ако верувате дека со вашите лични информации не се ракува во 
согласност со важечките закони или ова известување, имате неколку опции: 
 

• Консултирајте се со Порталот за приватност за да го најдете својот локален контакт за 
приватност на податоците, 

• Контактирајте со канцеларијата за приватност на privacy@jci.com, 

• Разговарајте за проблемот со својот претпоставен или друг претпоставен или управител, 

• Контактирајте со кадровскиот оддел, 

• Ако важи за вашата земја, можете да се јавите и на 24-часовната Johnson Controls Integrity 
Helpline на: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com.  

 
13. Измени на нашето известување за приватноста 
 
Може да го дополнуваме известувањево одвреме навреме ако биде неопходно. Известувањево може да е 
дополнето и со други изјави, по потреба, за да се задоволат локалните барања во земјата во којашто 
живеете или каде што постојат договори за претставување на вработените. 
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