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GLOBÁLNE OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCOV 

 

Spoločnosť Johnson Controls International plc. a jej dcérske spoločnosti (v tomto dokumente spoločne pod 
názvom Johnson Controls) venuje veľkú pozornosť starostlivosti o vaše súkromie a zaväzuje sa spracovávať vaše 
osobné údaje v súlade s predpismi o informačnom spracovaní dát a s platnými zákonmi o ochrane osobných 
údajov. 
 
Na znak nášho záväzku chrániť súkromie sme v našej spoločnosti prijali súbor záväzných pravidiel (Binding 
Corporate Rules – BCRs). Tieto záväzné pravidlá obsahujú naše globálne záväzky spojené s ochranou osobných 
údajov, vrátane našich zásad o prenose osobných údajov a súvisiacich osobných práv na ochranu osobných 
údajov, s cieľom zaistiť ochranu vašich osobných údajov počas ich spracovania v našich pobočkách na celom 
svete. Tieto BCRs boli schválené zo strany úradu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Naše 
BCRs nájdete na portáli Osobné údaje. 
 
1. Rozsah 
 
Toto globálne oznámenie vysvetľuje spôsob, ktorým spoločnosť Johnson Controls nakladá s osobnými údajmi 
zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, pracovníkov na stáži, bývalých zamestnancov, príjemcov dávok, 
vyživovaných osôb, dodávateľov, konzultantov a dočasných pracovníkov agentúry v rámci svojich činností.  
 
Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú, alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu. Je to údaj, ktorý 
by, priamo alebo nepriamo, mohol identifikovať odkazom na nejaký identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, 
údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, 
duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu určitej fyzickej osoby. 
 
Za osobitné kategórie osobných údajov (nazývané tiež citlivé osobné údaje) sú považované osobné údaje 
nasledujúcich kategórií: rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, 
členstvo v odboroch, údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, genetické a 
biometrické údaje, ktoré sa spracúvajú na účely jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby. 
 
2. Identita kontrolóra údajov 
 
Ak chcete zistiť subjekt spoločnosti Johnson Controls, ktorý je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov, 
môžete sa obrátiť na personálne oddelenie alebo kontaktovať oddelenie ochrany osobných údajov 
(privacy@jci.com). 
 
3. Kategórie osobných údajov 
 
V rámci bežných aktivít týkajúcich sa ľudských zdrojov a obchodných činností spracúvame nasledujúce kategórie 
osobných údajov: 

• Osobné identifikačné údaje, ako je vaše meno, adresa bydliska, dátum narodenia, pohlavie, pracovné 
fotografie a telefónne číslo domov; 

• Identifikačné čísla vydávané štátom, ako napr. rodné číslo na mzdové účely; 

• Imigračný stav, pracovné povolenie a povolenie na pobyt; 

• Kontakt na rodinu a núdzový kontakt; 

• Údaje súvisiace so zamestnaním, ako napríklad dĺžka zamestnania, pracovisko, osobné číslo, pracovné 
záznamy, dovolenka, absencia a údaje uvedené v zmluve; 

• Informácie o vzdelaní a školení, ako napríklad vzdelávacie akreditácie, certifikáty a povolenia, záznamy 
o odbornosti a účasť na interných školeniach; 

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
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• Údaje týkajúce sa náboru a pracovnej výkonnosti, ako sú ciele, hodnotenia, komentáre, výsledky 
spätnej väzby, história zamestnania, pracovné vybavenie, plánovanie kariéry a nástupníctva, 
zručnosti, schopnosti a ďalšie údaje týkajúce sa pracovnej kvalifikácie; 

• Informácie týkajúce sa vášho používania majetku spoločnosti Johnson Control, najmä jej počítačov a 
telekomunikačných systémov a prevádzkových údajov vznikajúcich pri používaní internetu; 

• Informácie nevyhnutné na dodržiavanie predpisov a riadenia rizík, ako sú disciplinárne záznamy, 
správy o osobných previerkach a bezpečnostné údaje; a 

• Mzdové údaje a údaje súvisiace s platbami či zamestnaneckými výhodami, ako sú údaje o poistení a 
mzdách, štátne alebo daňové identifikačné číslo, údaje o bankových účtoch a informácie súvisiace so 
zamestnaneckými výhodami a informácie o rodine a závislých osobách; 

• Cestovné informácie a údaje z pasu; 

• Fotografie. 
 
Okrem toho môžeme spracovávať osobitné kategórie vašich osobných údajov, napríklad: 

• Zdravotné a nemocenské informácie, ako sú lekárske osvedčenia; 

• Členstvo v odboroch; a 

• Odsúdenia v trestnom konaní a trestné stíhania (v niektorých krajinách). 
 
4. Právne základy spracúvania údajov 
 
Pri spracovaní vašich osobných údajov vychádzame z nasledujúcich právnych základov: 

• Plnenie zmluvy s vami; 

• Oprávnené záujmy spoločnosti Johnson Controls, ktoré nám umožňujú efektívne riadiť naše 
podnikanie; 

• Požiadavky dané zákonom; 

• Váš súhlas, ak je vyžadovaný, a to v rozsahu platných právnych predpisov; a 

• Vaše životne dôležité záujmy. 
 
Pri spracovaní osobitných kategórií vašich osobných údajov vychádzame z nasledujúcich právnych základov: 

• Váš výslovný súhlas; 

• Zákonník práce; 

• Vaše životne dôležité záujmy; 

• Verejne dostupné údaje; a 

• Právne nároky. 
 
5. Účely spracovania  
 
Osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:  

• plánovanie pracovných síl, nábor a zamestnanosť; 

• riadenie pracovnej sily, miezd, poskytovanie náhrad a dávok; 

• riadenie výkonnosti, vzdelávanie a rozvoj; 

• rozvoj a plánovanie nástupníctva; 

• dodržiavanie právnych predpisov vrátane súladu s požiadavkami orgánov štátnej správy na 
poskytnutie informácií, zrážok zo mzdy, daňových a oznamovacích predpisov; 

• riadenie pracoviska, ako sú cestovné náklady a výdavky a interné programy na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia; 

• interné správy; 

• audit; 
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• údaje na ochranu spoločnosti Johnson Controls, jej zamestnancov a verejnosti pred úrazom, krádežou, 
právnou zodpovednosťou, podvodom, zneužitím alebo inou ujmou; a 

• ďalšie právne a v odvetví obvyklé účely. 
 
Spoločnosť Johnson Controls tiež monitoruje a filtruje využívanie firemných zariadení, našej siete a internetovej 
prevádzky na obchodné účely stanovené zákonom a najmä na:  

• Zabezpečenie primeranej bezpečnosti informačných systémov a predchádzanie a odhaľovanie 
trestnej činnosti, vrátane počítačovej kriminality; 

• Ochranu informácií, vrátane, ale nie výlučne, osobných údajov, dôverných a obchodných informácií 
vysokej hodnoty proti zničeniu, strate, zmenám, neoprávnenému prístupu, odtajneniu alebo 
hackovaniu; 

• Zabezpečenie efektívneho fungovania firemných informačných systémov; 

• Zabezpečenie súladu s platnými regulačnými a samoregulačnými povinnosťami; a 

• Zisťovanie prípadov nedodržania zásad spoločnosti Johnson Controls týkajúcich sa používania 
internetu a etického kódexu. 

 
6. Príjemcovia osobných informácií  
 
Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť za nasledujúcich okolností týmto subjektom: 

• Iným subjektom spoločnosti Johnson Controls, spoločným podnikom, subdodávateľom, predajcom či 
dodávateľom, ktorí poskytujú služby v našom mene na vyššie uvedené účely; 

• Novozaloženým alebo nástupníckym organizáciám, ak spoločnosť Johnson Controls sčasti alebo 
celkom zlučuje, predáva či prevádza svoje podnikanie; 

• Ľubovoľnému príjemcovi, ak sme povinní tak urobiť, napríklad ak to vyžaduje platný súdny príkaz 
alebo právne predpisy; 

• Akémukoľvek príjemcovi s vaším súhlasom, ako napríklad z dôvodu overenia zamestnania či 
bankových pôžičiek; alebo 

• Akémukoľvek príjemcovi, ak je to primerane nevyhnutné, ako napríklad v prípade život ohrozujúcej 
mimoriadnej situácie. 

 
7. Medzinárodné prenosy 
 
Tretie strany, dcérske spoločnosti a pobočky, ktorým môžeme poskytnúť vaše osobné údaje, môžu mať sídla po 
celom svete. Preto sa údaje môžu posielať aj do krajín, v ktorých platia zákony o ochrane osobných údajov odlišné 
od zákonov vo vašej krajine. V takýchto prípadoch prijmeme opatrenia na zabezpečenie dostatočnej úrovne 
ochrany vašich osobných údajov vrátane záväzných pravidiel našej spoločnosti, ktoré stanovujú vysoké úrovne 
ochrany pri spracovaní osobných údajov a štandardné zmluvné podmienky. V prípade potreby môžeme v súlade 
s miestnymi zákonmi požiadať o váš súhlas. 
 
8. Uchovávanie 
 
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, 
obvykle počas trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu a následne počas akejkoľvek doby, ktorú vyžadujú alebo 
pripúšťajú platné právne predpisy. Plány uchovávania záznamov spoločnosti Johnson Controls nájdete na adrese: 
https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx.  
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9. Zabezpečenie  
 
Spoločnosť Johnson Controls podniká preventívne opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, 
neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou či zničením. Prijali sme zodpovedajúce technické a organizačné 
opatrenia na ochranu informačných systémov, v ktorých sú vaše osobné údaje uložené, a od dodávateľov a 
poskytovateľov služieb zmluvne vyžadujeme zaistenie ochrany vašich osobných údajov. 
 
10. Vaše práva 
 
Vaše práva sa odvíjajú od zákonov platných v konkrétnej krajine. Spoločnosť Johnson Controls sa bude v odpovedi 
na žiadosti týkajúce sa práv na ochranu osobných údajov tak, ako sú uvedené nižšie, riadiť platnými miestnymi 
zákonmi. 
 

• Informácie a prístup: Môžete požiadať o prístup k osobným údajov, o poskytnutie doplňujúcich informácií 
a poskytnutie kópie osobných údajov. Právo na informácie a prístup k nim podlieha určitým 
obmedzeniam. Prístup môže byť odoprený (i) v prípade opakovaných žiadostí o prístup počas krátkeho 
obdobia, alebo (ii) ak by poskytnutie takého prístupu či opravy mohlo narušiť súkromie iných osôb alebo 
neodôvodnene sprístupniť citlivé informácie spoločnosti. 

 

• Oprava: Môžete požiadať o opravu a/alebo aktualizáciu nepresných alebo neaktuálnych osobných údajov. 
 

• Vymazanie: Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. Toto právo podlieha určitým 
obmedzeniam. 

 

• Obmedzenia spracovania: Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Obmedzenie 
znamená, že vaše osobné údaje sú uchovávané iba spoločnosťou Johnson Controls a nebudú ďalej 
spracovávané počas doby riešenia vašej sťažnosti. 

 

• Právo vzniesť námietku: Máte právo vzniesť námietky voči konkrétnym typom spracovania vašich 
osobných údajov. Jedná sa o direct marketing, spracovanie na výskumné alebo štatistické účely a 
spracovanie založené na oprávnených záujmoch. Právo vzniesť námietky voči spracovaniu na základe 
oprávnených záujmov môže byť odopreté v prípade, že spoločnosť Johnson Controls preukáže dôvody, 
ktoré prevažujú nad vašim právom vzniesť námietku. 

 

• Prenositeľnosť údajov: Môžete mať právo požadovať prenositeľnosť údajov. Prenositeľnosť údajov 
znamená poskytovanie vašich osobných údajov v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej 
podobe tak, aby ste vy, alebo spoločnosť Johnson Controls mohli údaje ľahko previesť na inú spoločnosť. 
Právo na prenositeľnosť údajov podlieha obmedzeniam. Právo na prenositeľnosť údajov sa napríklad 
nevzťahuje na tlačené záznamy a nesmú ním byť dotknuté práva iných alebo citlivé údaje o spoločnosti. 

 

• Právo nebyť predmetom rozhodnutí založených výlučne na automatizovanom rozhodovaní: Toto právo 
zabezpečuje subjektu údajov, že nebude predmetom rozhodnutia založeného výlučne na 
automatizovanom spracúvaní (t.j. bez zásahu človeka), vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, 
ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú. Automatizované spracovanie znamená 
spracúvanie vašich osobných údajov automaticky. 

 
Okrem toho môžete podať sťažnosť na úrade na dohľad.  
 
Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť prostredníctvom vášho lokálneho zástupcu oddelenia 
ľudských zdrojov alebo oddelenia ochrany osobných údajov na adrese privacy@jci.com. 
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11. Súhlas a odvolanie súhlasu  
 
Ak sú vaše osobné údaje alebo osobitné kategórie osobných údajov spracúvané na základe vášho súhlasu, máte 
právo tento súhlas, ktorý ste predtým udelili na konkrétny účel, kedykoľvek bezplatne odvolať prostredníctvom 
oddelenia ochrany osobných údajov na adrese privacy@jci.com.  
 
12. Potenciálne problémy v oblasti ochrany osobných údajov - ako nás kontaktovať 
 
Ak máte akékoľvek otázky k tomuto oznámeniu alebo sa domnievate, že s vašimi osobnými údajmi sa nenakladá 
v súlade s platnými právnymi predpismi a týmto oznámením, máte nasledujúce možnosti: 
 

• Navštívte portál na ochranu osobných údajov a nájdite miestnu kontaktnú osobu na ochranu 
osobných údajov, 

• Obráťte sa na kanceláriu ochrany osobných údajov na adrese privacy@jci.com, 

• Prerokujte problém so svojím nadriadeným alebo iným nadriadeným či vedúcim pracovníkom, 

• Obráťte sa na oddelenie ľudských zdrojov, 

• Ak je to vo vašej krajine uplatniteľné, môžete sa tiež obrátiť na 24-hodinovú Integrity Helpline 
spoločnosti Johnson Controls: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com.  

 
13. Modifikácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov 
 
Sme oprávnení v prípade potreby toto oznámenie kedykoľvek zmeniť. Toto oznámenie môže byť podľa potreby 
takisto doplnené ďalšími vyhláseniami s cieľom splnenia miestnych požiadaviek krajiny vášho pobytu, alebo ak 
existujú zmluvy o zastupovaní zamestnancov. 
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