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GLOBÁLNĚ PLATNÝ DOKUMENT PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ  

 
Společnost Johnson Controls plc. a její přidružené společnosti (souborně Johnson Controls) dbá o ochranu vašich 
osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s čestnými informačními postupy a platnými zákony  na 
ochranu osobních údajů. 

 
Na důkaz naší oddanosti ochraně osobních údajů jsme schválili soubor závazných podnikových pravidel (BCR). 
Tato pravidla obsahují naše globální závazky v oblasti ochrany osobních údajů včetně zásad jejich přenosu a 
souvisejících práv jednotlivců na soukromí. Cílem je zajistit ochranu Vašich osobních údajů při jejich 
zpracovávání přidruženými subjekty naší společnosti po celém světě. Tato pravidla BCR byla schválena 
evropskými orgány činnými v oblasti ochrany osobních údajů. S pravidly BCR se můžete seznámit na portálu 
Ochrana osobních údajů. 

 

1. Rozsah platnosti 
 

Tento globálně platný dokument vysvětluje, jakým způsobem společnost Johnson Controls při své činnosti nakládá 
s osobními údaji svých zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, stážistů, bývalých zaměstnanců, závislých osob,  
příjemců, smluvních partnerů, konzultantů a sezónních agenturních pracovníků. 

 
Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby,  
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, 
údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, 
fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.  

 
Zvláštní kategorií osobních údajů (také známé jako citlivé osobní údaje) jsou osobní údaje spadající do 
následujících kategorií: rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, 
členství v odborových organizacích, údaje o zdraví, sexuálním životě nebo sexuální orientaci, genetické a 
biometrické údaje, které jsou zpracovávány tak, aby jednoznačně identifikovaly konkrétní osobu.  

 
2. Identita kontrolora údajů 

 

K identifikaci subjektu společnosti Johnson Controls zodpovědného za zpracování Vašich osobních údajů můžete 
kontaktovat oddělení lidských zdrojů nebo oddělení ochrany osobních údajů (privacy@jci.com). 

 

3. Kategorie osobních údajů 
 

Při běžných činnostech v oblasti lidských zdrojů a obchodní činnosti zpracováváme následující kategorie osobních 
údajů: 

 Identifikační údaje osoby, například vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, pohlaví, fotografie 
týkající se zaměstnání a telefonní číslo domů;

 Identifikační čísla vydaná veřejnou správou, například rodné číslo pro mzdové účely;
 Imigrace, pracovní povolení a typ pobytu;

 Kontakty na rodinné příslušníky/pro případ nouzových situací;
 Informace týkající se zaměstnání, například počet odpracovaných let, pracovní místo, identifikační 

číslo zaměstnance, pracovní záznamy, dovolená, údaje týkající se pracovní smlouvy;

 Informace o vzdělání a školení, například diplomy, certifikáty, licence, záznamy o odborných externích 
a interních školeních;

 Údaje o přijímacím řízení a pracovních výsledcích, například pracovní cíle, hodnocení, komentáře, 
zpětná vazba, profesní historie, pracovní pomůcky, plánování kariéry a pracovního postupu, 
dovednosti a kompetence a jiné kvalifikace související s prací;

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
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 Informace týkající toho, jakým způsobem využíváte majetek společnosti Johnson Controls, zejména
počítače a telekomunikační systémy a využívání Internetu; 

 Informace potřebné ke splnění požadavků souvisejících s řízením rizik, například záznamy 
disciplinárního charakteru, zprávy o kontrole stavu a bezpečnostní údaje;  a

 Informace o mzdách a platbách nebo výhodách, například informace o mzdě a pojištění, daňová 
identifikační čísla, údaje o bankovních účtech, informace týkající se zaměstnaneckých výhod, 
informace související s rodinnými příslušníky a závislými osobami.

 Cestovní a pasové informace
 Fotografie

 

Dále můžeme zpracovávat zvláštní kategorie Vašich osobních údajů, například:  
 Informace týkající se zdraví a nemoci, například lékařské osvědčení;

 Členství v odborových organizacích; a
 Odsouzení v trestním řízení či trestní stíhání (v některých zemích)

 
4. Právní základy zpracování osobních údajů 

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat dle následujících právních základů:  
 Smlouva, kterou jsme s Vámi uzavřeli;

 Oprávněné zájmy společnosti Johnson Controls, které nám umožňují efektivně řídit naše podnikání;
 Požadavky dané zákonem;

 Váš souhlas, pokud je vyžadován, a to v rozsahu platných právních předpisů;  a
 Vaše životně důležité zájmy.

 
Zvláštní kategorie Vašich osobních údajů budeme zpracovávat dle následujících právních základů:  

 Váš výslovný souhlas;
 Zákoník práce;

 Vaše životně důležité zájmy;

 Veřejně dostupné údaje; a
 Právní nároky.

 
5. Účely zpracování 

 

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům: 
 Plánování rozložení pracovních sil, nábor a personální obsazení;
 Správa pracovních sil, mzdové programy, programy odměňování a  výhod;

 Řízení výkonu, učení a rozvoj;
 Plánování postupu;

 Dodržování právních předpisů, včetně poskytnutí informací orgánům veřejné správy v případě jejich 
žádosti, obstavení majetku nebo exekuce a dodržování daňových předpisů;

 Řízení pracovního prostředí, jako jsou cestovní a výdajové programy a interní programy ochrany zdraví 
a bezpečnosti;

 Interní výkaznictví;
 Audit;

 Ochrana společnosti Johnson Controls, její pracovní síly a veřejnosti před zraněním, krádeží, právní 
odpovědností, podvodem, zneužitím nebo jinou újmou; a

 Další právní a obvyklé obchodní účely.
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Společnost Johnson Controls rovněž monitoruje a filtruje využívání firemních zařízení, naší sítě a internetového 
provozu k zákonným obchodním účelům, zejména k: 

 Zajištění přiměřené bezpečnosti informačních systémů a odhalování a prevence trestné činnosti, 
včetně počítačové kriminality;

 Ochraně informací, včetně, ale nikoliv výlučně, osobních informací, důvěrných informací a obchodních 
informací s vysokou hodnotou proti zničení, ztrátě, změnám, neoprávněnému přístupu, odtajnění 
nebo hackování;

 Zajištění efektivního fungování firemních informačních systémů;

 Zajištění souladu s platnými regulačními a samoregulačními povinnostmi;  a
 Zjišťování případů nedodržení zásad společnosti Johnson Controls týkajících se používání internetu a

etického kodexu. 
 

6. Příjemci osobních údajů 
 

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit následujícím třetím stranám za níže uvedených podmínek:  
 Další subjekty společnosti Johnson Controls, společné podniky, subdodavatelé, nebo dodavatelé, kteří 

poskytují služby naším jménem k výše uvedeným účelům;

 Nově založená nebo nástupnická organizace, pokud je společnost Johnson Controls zapojena do fúze, 
prodeje nebo převodu některé své části nebo jako celek;

 Jakýkoli příjemce, pokud to od nás vyžaduje například příslušný soud nebo zákon;
 Jakýkoli příjemce s Vaším souhlasem, například za účelem ověření trvání zaměstnaneckého poměru 

nebo bankovního úvěru; nebo

 Jakýkoli příjemce, je-li to přiměřeně nutné, například pokud se jedná o život ohrožující situaci.
 

7. Mezinárodní přenosy 
 

Třetí strany, dceřiné a přidružené subjekty, kterým mohou být předány Vaše osobní údaje, se mohou nacházet   v 
různých zemích světa, včetně Spojených států amerických, Indie, Slovenska a Mexika. Proto mohou být údaje 
předávány do zemí, ve kterých platí odlišné zákony na ochranu soukromí než v zemi, kde pobýváte. V takových 
případech přijímáme opatření, jejichž účelem je zajistit, aby se Vašim osobním údajům dostalo odpovídající úrovně 
ochrany. Patří mezi ně naše závazná podniková pravidla stanovující vysoké standardy pro zpracovávání osobních 
údajů a standardní smluvní podmínky. V případě potřeby můžeme dle lokálně platných zákonů žádat o Váš souhlas. 

 
8. Archivace 

 

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle 
po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu, a poté po dobu požadovanou nebo povolenou podle platných zákonů. 
Plány uchovávání záznamů společnosti Johnson Controls naleznete na adrese: 
https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx. 

 

9. Ochrana a bezpečnost 
 

Společnost Johnson Controls přijímá opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným 
přístupem, zveřejněním, změnami a zničením. Realizovali jsme příslušná technická a organizační opatření k 
ochraně informačních systémů, na kterých jsou uloženy Vaše osobní údaje, a požadujeme, aby naši dodavatelé a 
poskytovatelé služeb chránili Vaše osobní údaje smluvním způsobem. 

https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx
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10. Vaše práva 
 

Vaše práva se odvíjí od zákonů platných v konkrétní zemi. Společnost Johnson Controls se bude v reakci na žádosti 
týkající se práv na ochranu osobních údajů tak, jak jsou uvedeny níže, řídit lokálně platnými zákony. 

 

 Informace a přístup: Můžete požádat o přístup k osobním údajům, o poskytnutí doplňujících informací a 
poskytnutí kopie osobních údajů. Právo na informace a přístup k nim podléhá určitým omezením. Právo 
na přístup k osobním údajům Vám může být odepřeno (i) v případě opakovaných žádostí o přístup k 
osobním údajům v krátkém časovém intervalu, nebo (ii) pokud by poskytnutí takového přístupu k osobním 
údajům nebo jejich oprava mohla ohrozit soukromí jiné osoby nebo by mohlo dojít k poskytnutí citlivých 
informací o společnosti.

 

 Oprava: Můžete požádat o opravu a/nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů.

 
 Vymazání: Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů. Toto právo podléhá určitým omezením.

 

 Omezení zpracování: Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Omezení znamená, že 
Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze společností Johnson Controls a nebudou dále zpracovávány 
během doby, kdy je řešena Vaše stížnost.

 

 Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitky proti konkrétním typům zpracování Vašich osobních 
údajů. Jedná se o direct marketing, zpracování k výzkumným nebo statistickým účelům a zpracování 
založené na oprávněných zájmech. Právo vznést námitky proti zpracování na základě oprávněných zájmů 
může být odepřeno v případě, že společnost Johnson Controls prokáže důvody, které převažují Vaše právo 
vznést námitku.

 

 Právo na přenositelnost: Můžete mít právo požadovat přenositelnost údajů. Přenositelnost dat znamená 
poskytování Vašich osobních údajů ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě tak, 
abyste Vy, nebo společnost Johnson Controls mohli údaje snáze převést na jinou společnost. Právo na 
přenositelnost údajů podléhá omezením. Právo na přenositelnost údajů se například nevztahuje na tištěné 
záznamy a nesmí jím být dotčena práva jiných nebo citlivé údaje o společnosti.

 

 Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodování Toto právo 
zajišťuje subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování (tj. bez zásahu člověka), včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho 
obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované zpracování znamená zpracování Vašich 
osobních údajů automaticky.

 
Můžete rovněž uplatnit právo na podání stížnosti u dohledového orgánu.  

 
Kterékoli z výše uvedených práv můžete uplatnit prostřednictvím Vašeho lokálního zástupce oddělení lidských 
zdrojů nebo oddělení ochrany osobních údajů na adrese privacy@jci.com. 

 

11. Souhlas a jeho odvolání 
 

Pokud jsou Vaše osobní údaje nebo zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávány na základě Vašeho souhlasu,  
máte právo tento souhlas, který jste dříve poskytli ke konkrétnímu účelu, zcela zdarma odvolat prostřednictvím 
oddělení ochrany osobních údajů na adrese privacy@jci.com. 

mailto:privacy@jci.com
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12. Ochrana soukromí - jak nás kontaktovat 
 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu nebo pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji není 
nakládáno v souladu s platnými zákony nebo tímto dokumentem, máte několik možností, jak postupovat: 

 

 Přejděte na portál ochrany soukromí, abyste zjistili, kdo je Vaší kontaktní osobou v oblasti ochrany
osobních údajů, 

 Kontaktujte oddělení ochrany osobních údajů na adrese rivacy@jci.com,

 Diskutujte o problému s nadřízeným nebo jiným vedoucím nebo manažerem,
 Kontaktujte zástupce oddělení lidských zdrojů,
 Můžete také kontaktovat linku Integrity Helpline společnosti Johnson Controls, která je k dispozici 24 

hodin denně, na adrese: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com.
 

13. Úpravy dokumentu Informace o ochraně osobních  údajů 
 

Znění tohoto dokumentu můžeme v případě potřeby měnit. Tento dokument může být doplněn o další údaje, 
které jsou potřebné ke splnění lokálně platných požadavků v zemi, kde žijete, nebo v případě existence dohod 
zastupujících práva zaměstnanců. 

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