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MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FOR GLOBAL MEDARBEJDERE 

 
Johnson Controls International plc og deres datterselskaber (samlet Johnson Controls) bekymrer sig om 
beskyttelsen af privatlivets fred og er engageret i at behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse 
med rimelig praksis vedr. oplysninger og gældende love vedrørende data og beskyttelse af privatlivets fred. 

 
Som et tegn på vores engagement i beskyttelse af privatlivets fred har vi indført et sæt bindende 
virksomhedsregler (Binding Corporate Rules “BCRs”). Disse indeholder vores globale forpligtelser, inklusive 
vores politik for overførsel af personlige oplysninger og dertil hørende individuelle rettigheder, med det formål 
at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, mens de behandles af vores datterselskaber rundt omkring 
i verden. Disse BCRs er godkendt af de europæiske databeskyttelsesmyndigheder. Se vores BCRs på 
privatlivsportalen. 

 

1. Omfang 
 

Denne globale meddelelse forklarer, hvordan Johnson Controls håndterer de personlige oplysninger om 
medarbejdere, ansøgere, praktikanter, tidligere ansatte, afhængige personer, støttemodtagere, entreprenører, 
konsulenter og vikaransatte i forbindelse med sine aktiviteter. 

 

Personlige oplysninger er oplysninger, der omhandler en identificeret eller identificerbar fysisk person, en der kan 
identificeres direkte eller indirekte af en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, oplysninger om 
placering, en online identifikator eller af en eller flere faktorer, der er specifikke for denne persons fysiske, 
psykologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. 

 
Særlige kategorier af personlige oplysninger (også kendt som følsomme personoplysninger) betyder 
personoplysninger i følgende kategorier: race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske 
overbevisninger, medlemskab af fagforening, data vedrørende sundhed eller sexliv eller seksuel orientering, 
genetiske data og biometriske data, hvor de behandles for at identificere en person entydigt. 

 
2. Data-controllerens identitet 

 

Hvis du vil identificere den enhed i Johnson Controls, der er ansvarlig for at behandle dine personlige oplysninger, 
kan du kontakte HR-afdelingen eller afdelingen for beskyttelse af privatlivets fred (privacy@jci.com). 

 

3. Kategorier af personlige oplysninger 
 

I den normale arbejdsgang inden for HR og forretningsaktiviteter behandler vi følgende kategorier af personlige 
oplysninger: 

• Personlige identifikationsoplysninger, som f.eks. dit navn, din hjemmeadresse, din fødselsdato, dit 
køn, arbejdsrelaterede billeder og dit hjemmetelefonnummer; 

• Offentlige udstedte identifikationsnumre såsom national identifikation til lønningsformål; 

• Indvandring, ret til arbejde og opholdsstatus; 

• Familie- og nødkontaktoplysninger; 

• Jobrelaterede oplysninger, som f.eks. antal års tjeneste, arbejdsplads, beskæftigelses-id, 
arbejdsopgørelse, feriefravær og kontraktdata; 

• Uddannelses- og træningsoplysninger, som f.eks. dine uddannelsesbevillinger, certifikater og 
licenser, erhvervsdokumenter og intern uddannelse; 

• Rekruttering og præstationsrelaterede data, såsom målsætninger, vurderinger, kommentarer, 
feedbackresultater, karrierehistorie, arbejdsudstyr, karriereplanlægning og planlægning af 
generationsskifte, færdigheder og kompetencer og andre arbejdsrelaterede kvalifikationer; 
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• Oplysninger relateret til din brug af Johnson Controls' aktiver, især computere og 
telekommunikationssystemer samt den trafik, der genereres på internettet; 

• Oplysninger, der er nødvendige for overholdelse af regler samt risikostyring, såsom disciplinære 
optegnelser, baggrundskontrolrapporter og sikkerhedsdata; og 

• Lønnings- og betalings- eller ydelsesrelaterede oplysninger, som f.eks. løn- og forsikringsoplysninger, 
statsidentifikator eller skatnumre, bankkontooplysninger og beskæftigelsesrelaterede fordele, 
familieoplysninger og oplysninger om afhængige personer. 

• Rejse- og pasoplysninger 

• Fotografier 
 

Derudover kan vi behandle særlige kategorier af dine personlige oplysninger, for eksempel: 

• Oplysninger om sundhed og sygdom, som f.eks. lægeerklæringer; 

• Medlemskab af fagforening; og 

• Retsforfølgelser og domme for kriminalitet (i visse lande) 
 

4. Juridisk grundlag for processen 
 

Vi behandler dine personlige oplysninger på følgende retsgrundlag: 

• Udførelsen af en kontrakt med dig; 

• Johnson Controls' legitime interesser i at drive forretning på en effektiv måde; 

• I henhold til lovkrav; 

• Dit samtykke, hvor det er nødvendigt, og i det relevante omfang i henhold til gældende lovgivning; og 

• Dine vitale interesser. 
 

Vi behandler dine særlige kategorier af personlige oplysninger på følgende retsgrundlag: 

• Dit udtrykkelige samtykke; 

• Beskæftigelseslovgivningen; 

• Dine vitale interesser; 

• Offentlige tilgængelige data; og 

• Retskrav. 
 

5. Formålet med behandlingen 
 

Vi behandler personlige oplysninger til følgende formål: 

• arbejdsstyrkeplanlægning, rekruttering og bemanding; 

• arbejdsstyrkeadministration, løn, kompensation og ydelsesprogrammer; 

• præstationsstyring, indlæring og udvikling; 

• forfremmelse og planlægning af generationsskifte; 

• overholdelse af lovkrav, herunder overholdelse af myndighedernes anmodninger om oplysninger, 
tilbageholdsret, udlæg og overholdelse af skatteregler; 

• arbejdspladsforvaltning, såsom rejse- og udgiftsprogrammer og interne sundheds- og 
sikkerhedsprogrammer; 

• intern rapportering; 

• revision; 

• for at beskytte Johnson Controls, virksomhedens arbejdsstyrke og offentligheden mod skade, tyveri, 
juridisk ansvar, svig eller misbrug eller anden skade; og 

• andre juridiske og almindelige forretningsrelaterede formål. 
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Johnson Controls overvåger og filtrerer også brugen af virksomhedens enheder, vores netværk og internettrafik til 
lovlige forretningsformål og især til: 

• Sikring af tilstrækkelig integritet for informationssystemer og opdagelse samt forebyggelse af 
kriminelle aktiviteter, herunder cyberkriminalitet; 

• Beskyttelse af oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, personlige oplysninger, fortrolige 
oplysninger og værdifulde forretningsoplysninger, mod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret 
adgang, afsløring eller hacking; 

• Sikring af effektiv drift af virksomhedens informationssystemer; 

• Sikring af overholdelse af gældende lovgivningsmæssige og selvregulerende forpligtelser; og 

• Registrering af tilfælde af manglende overholdelse af Johnson Controls' politikker for internetbrug 
og etiske kodeks. 

 
6. Modtagere af personlige oplysninger 

 

Vi vil muligvis viderebringe dine personlige oplysninger under følgende omstændigheder til: 

• Andre enheder i Johnson Controls, joint ventures, underentreprenører eller leverandører, der 
udfører tjenester på vores vegne til ovennævnte formål; 

• En nystiftet eller overtagende organisation, hvis Johnson Controls er involveret i en fusion, et salg 
eller en overførsel af nogle af sine aktiviteter eller dem alle; 

• Enhver modtager, hvis vi er forpligtet til at gøre det, såsom ved gældende retskendelse eller lovkrav; 

• Enhver modtager, med dit samtykke, eksempelvis ved ansættelsesverifikation eller banklån; eller 

• Enhver modtager, når det er rimeligt nødvendigt, såsom i tilfælde af en livstruende nødsituation. 
 

7. Internationale overførsler 
 

Tredjemand, datter- eller søsterselskaber, der modtager dine personlige oplysninger, kan befinde sig forskellige 
steder i verden inkl. USA, Indien, Slovakiet og Mexico. Derfor sendes oplysningerne måske til lande, der har en 
anden lovgivning angående privatlivets fred end dit hjemland. I disse tilfælde sørger vi for, at dine personlige 
oplysninger beskyttes på en passende måde, hvilket inkluderer vores BCRs, der fremsætter vores højeste 
standarder for behandling af personlige oplysninger samt standardkontraktbetingelser. Hvor det er nødvendigt, 
kan vi i henhold til lokal lovgivning anmode om dit samtykke. 

 
8. Opbevaring 

 

Dine personlige oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt, for at opnå det formål, oplysningerne er 
indsamlet til, normalt så længe en kontrakt varer og i en periode herefter, så længe loven kræver det, eller det er 
tilladt i henhold til gældende love. Johnson Controls' skemaer for opbevaring af optegnelser kan ses på: 
https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx. 

 

9. Beskyttelse og sikkerhed 
 

Johnson Controls tager forholdsregler for at beskytte personlige oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret 
adgang, afsløring, ændring og tilintetgørelse. Vi har iværksat passende tekniske og organisatoriske tiltag for at 
beskytte de informationssystemer, som dine personlige oplysninger lagres på, og stiller krav om, at vores 
leverandører og serviceudbydere beskytter dine personlige oplysninger via en kontrakt. 
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10. Dine rettigheder 
 

Dine rettigheder kan afhænge af lokal lovgivning. Johnson Controls retter ind efter lokal lovgivning i reaktionen på 
anmodninger om beskyttelse af privatlivets fred, såsom dem der er angivet nedenfor. 

• Oplysninger og adgang: Du kan anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, modtage 
supplerende oplysninger og få en kopi af dine personlige oplysninger. Der er visse begrænsninger i retten 
til oplysninger og adgang. For eksempel kan adgang nægtes (i) i tilfælde af tilbagevendende 
adgangsforespørgsler inden for et kort tidsinterval, eller (ii) hvor tilvejebringelse af sådan adgang eller 
korrektion vil kunne kompromittere en anden persons privatliv eller afsløre urimeligt følsomme 
virksomhedsoplysninger. 

 

• Berigtigelse: Du kan anmode om at berigtige og/eller opdatere dine unøjagtige eller forældede personlige 
oplysninger. 

 

• Sletning: Du har i nogle tilfælde ret til at slette dine personlige oplysninger. Denne ret er underlagt 
begrænsninger. 

 

• Begrænsning: Du har muligvis ret til at begrænse dine personlige oplysninger. Begrænsning betyder, at 
dine personlige oplysninger kun gemmes af Johnson Controls og ikke behandles yderligere, mens din klage 
behandles. 

 

• Indsigelse mod behandling: Du har muligvis ret til at gøre indsigelse mod bestemte former for behandling. 
Disse typer er direkte markedsføring, behandling til forskning eller statistiske formål og behandling 
baseret på legitime interesser. Retten til at modsætte sig behandling ud fra legitime interesser kan være 
underlagt fremlæggelse af årsager (fra Johnson Controls' side), der tilsidesætter din ret til indsigelse. 

 

• Dataportabilitet: Du har muligvis ret til at anmode om dataportabilitet. Dataportabilitet er levering af dine 
personlige oplysninger i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form, så de nemt kan 
overføres til en anden virksomhed af dig eller Johnson Controls. Retten til dataportabilitet er underlagt 
begrænsninger. Dataportabilitet gælder f.eks. ikke for papiroptegnelser og må ikke påvirke andres 
rettigheder eller følsomme virksomhedsoplysninger. 

 

• Ret til ikke at være underlagt beslutninger, som udelukkende er baseret på automatiseret 
beslutningstagning: Du har i nogle tilfælde ret til ikke at blive underlagt beslutninger, der udelukkende er 
baseret på automatiseret behandling (dvs. uden menneskelig indgriben), hvis disse beslutninger har 
retsvirkninger eller påvirker dig væsentligt. Automatiseret behandling er behandling af dine personlige 
oplysninger ved hjælp af automatiserede midler. 

 

Du har også ret til at klage til en tilsynsførende myndighed. 
 

Du kan anmode om at bruge disse rettigheder gennem din lokale HR-afdeling eller gennem Privacy Office på 
privacy@jci.com. 

 
11. Samtykke og tilbagekald af samtykke 

 

Hvis samtykke er retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige oplysninger eller særlige kategorier af 
personlige oplysninger, kan du gratis tilbagekalde ethvert samtykke, der tidligere er givet til et bestemt formål, 
ved at kontakte vores afdeling for beskyttelse af privatlivets fred på privacy@jci.com. 
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12. Bekymringer om beskyttelse af privatlivets fred, og hvordan du kontakter os 
 

Hvis du har spørgsmål til denne meddelelse, eller hvis du mener, at dine personlige oplysninger ikke håndteres i 
overensstemmelse med gældende lovgivning eller denne meddelelse, har du flere muligheder: 

 

• Konsulter privatlivsportalen for at identificere dit lokale Data Privacy-kontaktpunkt, 

• Kontakt the Privacy Office på privacy@jci.com. 

• Diskuter problemet med din vejleder eller en anden vejleder eller leder, 

• Kontakt HR-afdelingen, 

• Hvis det er relevant i dit land, kan du også kontakte Johnson Controls 24-timers hjælpetjeneste på: 
www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com. 

 

13. Ændringer i vores meddelelse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred 
 

Vi vil muligvis ændre denne meddelelse fra tid til anden, hvis det bliver nødvendigt. Om nødvendigt kan denne 
meddelelse også suppleres med andre erklæringer for at overholde lokale krav i det land, hvor du bor, eller hvor 
der foreligger aftaler om medarbejderrepræsentation. 
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