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ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
Η Johnson Controls International plc. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της (συλλογικά Johnson Controls) δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία στο απόρρητο και έχουν αναλάβει τη δέσμευση να επεξεργάζονται τις προσωπικές 
πληροφορίες σας σύμφωνα με δίκαιες πρακτικές διαχείρισης πληροφοριών και τους ισχύοντες νόμους περί 
προστασίας του απορρήτου των δεδομένων. 

 
Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για προστασία του απορρήτου, υιοθετήσαμε ένα σύνολο Δεσμευτικών 
Εταιρικών Κανόνων ("ΔΕΚ"). Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι καθολικές δεσμεύσεις μας για την προστασία του 
απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής μας σχετικά με τις μεταφορές προσωπικών πληροφοριών 
και τα σχετικά δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου, με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές 
πληροφορίες σας παραμένουν προστατευμένες κατά την επεξεργασία τους από τις συνδεδεμένες εταιρείες 
μας σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι ΔΕΚ εγκρίθηκαν από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας των Δεδομένων. 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους ΔΕΚ της εταιρείας μας από την Πύλη Προστασίας του Απορρήτου. 

 

1. Πεδίο εφαρμογής 
 

Αυτή η καθολική δήλωση εξηγεί με ποιον τρόπο χειρίζεται η Johnson Controls τις προσωπικές πληροφορίες 
υπαλλήλων, αιτούντων, εκπαιδευόμενων, πρώην υπαλλήλων, εξαρτώμενων, δικαιούχων, εργοληπτών, 
συμβούλων και προσωρινών μισθωμένων εργαζομένων κατά την πορεία των δραστηριοτήτων της. 

 

Προσωπικές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται με ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα ή φυσικά 
πρόσωπα με δυνατότητα ταυτοποίησης -δηλαδή πρόσωπα με δυνατότητα ταυτοποίησης, είτε άμεσα είτε 
έμμεσα, μέσω ενός αναγνωριστικού, όπως το όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, τα δεδομένα τοποθεσίας, 
ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένας ή περισσότεροι άλλοι παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, 
γενετική, νοητική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου. 

 
Ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών (γνωστές και ως Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες) είναι οι 
Προσωπικές πληροφορίες των παρακάτω κατηγοριών: φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα που αφορούν την 
υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, γενετικά δεδομένα και βιομετρικά δεδομένα των 
οποίων η επεξεργασία έχει σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου. 

 
2. Προσδιορισμός ελεγκτή δεδομένων 

 

Για να προσδιορίσετε το νομικό πρόσωπο της Johnson Controls που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των 
προσωπικών πληροφοριών σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων ή να 
επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Απορρήτου (privacy@jci.com). 

 

3. Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών 
 

Στην κανονική πορεία των δραστηριοτήτων ανθρωπίνων πόρων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών: 

• Προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως το όνομά σας, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία 
γέννησης, φύλο, φωτογραφίες που σχετίζονται με την εργασία και αριθμός τηλεφώνου οικίας 

• Αριθμοί ταυτοποίησης που εκδίδονται από το κράτος, όπως του δελτίου ταυτότητας για σκοπούς 
μισθοδοσίας 

• Κατάσταση μετανάστευσης, δικαιώματος εργασίας και διαμονής 

• Στοιχεία επικοινωνίας με συγγενείς και σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης  

• Πληροφορίες που σχετίζονται με το επάγγελμα, όπως έτη υπηρεσίας, τοποθεσία εργασίας, 
εργασιακή ταυτότητα, εργασιακό ιστορικό, απουσίες από την εργασία και δεδομένα συμβάσεων 

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
mailto:privacy@jci.com
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• Πληροφορίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως τα εκπαιδευτικά προσόντα, πιστοποιητικά και 
άδειες, εργασιακά αρχεία και παρουσία σε εσωτερική εκπαίδευση 

• Δεδομένα που σχετίζονται με τις προσλήψεις και την απόδοση, όπως στόχοι, αξιολογήσεις, σχόλια, 
αποτελέσματα σχολίων, εργασιακό ιστορικό, εργασιακός εξοπλισμός, προγραμματισμός καριέρας 
και διαδοχής, δεξιότητες και αρμοδιότητες και άλλα προσόντα που σχετίζονται με την εργασία 

• Πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση εκ μέρους σας των περιουσιακών στοιχείων της Johnson 
Controls, και ιδίως τους υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, καθώς και η κίνηση που 
παράγεται στο διαδίκτυο 

• Πληροφορίες που χρειάζονται για τη συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνων, όπως τα πειθαρχικά 
αρχεία, οι αναφορές ελέγχου ιστορικού και τα δεδομένα ασφαλείας, και 

• Πληροφορίες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και τις πληρωμές ή τα επιδόματα, όπως 
μισθολογικές και ασφαλιστικές πληροφορίες, εξαρτώμενα μέλη, κρατικοί ή φορολογικοί 
αναγνωριστικοί αριθμοί,στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, και πληροφορίες επιδομάτων που 
σχετίζονται με την εργασία, καθώς και πληροφορίες περί συγγενών και εξαρτώμενων μελών. 

• Πληροφορίες ταξιδίων και διαβατηρίων 

• Φωτογραφίες 

 
Επιπλέον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε Ειδικές κατηγορίες των προσωπικών πληροφοριών σας, όπως για 
παράδειγμα: 

• Πληροφορίες υγείας και ασθενειών, όπως ιατρικά πιστοποιητικά 

• Ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων, και 

• Ποινικές καταδίκες και διώξεις (σε ορισμένες χώρες) 
 

4. Νομικές βάσεις επεξεργασίας 
 

Επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές πληροφορίες σας επί των παρακάτω νομικών βάσεων: 

• Την εκτέλεση κάποιας σύμβασης με εσάς 

• Τα θεμιτά συμφέροντα της Johnson Controls, ώστε να εκτελούνται αποδοτικά και αποτελεσματικά οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητές μας 

• Όπως απαιτείται από το νόμο 

• Τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται και στο βαθμό που επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία, και 

• Τα ζωτικά συμφέροντά σας. 
 

Επεξεργαζόμαστε τις Ειδικές κατηγορίες των προσωπικών πληροφοριών σας επί των παρακάτω νομικών 
βάσεων: 

• Τη ρητή συγκατάθεσή σας 

• Την εργατική νομοθεσία 

• Τα ζωτικά συμφέροντά σας 

• Τα δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα, και 

• Νομικές αξιώσεις. 
 

5. Σκοποί επεξεργασίας 
 

Επεξεργαζόμαστε Προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς: 

• προγραμματισμό, προσλήψεις και επάνδρωση εργατικής δύναμης 

• διαχείριση εργατικής δύναμης, μισθοδοσία, προγράμματα αποζημιώσεων και επιδομάτων  

• διαχείριση απόδοσης, μάθησης και ανάπτυξης  

• προγραμματισμό προαγωγής και διαδοχής  

• νομική συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με αιτήματα κρατικών αρχών για 
πληροφορίες, εμπράγματα δικαιώματα, επισχέσεις αμοιβών και φορολογική συμμόρφωση  
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• διαχείριση χώρου εργασίας, όπως προγράμματα ταξιδίων και δαπανών και εσωτερικά 
προγράμματα υγιεινής και ασφάλειας 

• εσωτερική υποβολή εκθέσεων  

• οικονομικό έλεγχο 

• για προστασία της Johnson Controls, της εργατικής της δύναμης, και του κοινού έναντι 
τραυματισμών, κλοπών, νομικής ευθύνης αποζημίωσης, απάτης ή κατάχρησης ή άλλης βλάβης, και 

• άλλους νομικούς και συνήθεις σκοπούς που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η Johnson Controls επίσης παρακολουθεί και φιλτράρει τη χρήση των εταιρικών συσκευών, του δικτύου μας, και 
της διαδικτυακής κίνησης για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, και ιδιαίτερα για: 

• Διασφάλιση επαρκούς ακεραιότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εντοπισμό και 
αποτροπή εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεγκλήματος 

• Προστασία των πληροφοριών μεταξύ των οποίων, αλλά όχι αποκλειστικά, οι προσωπικές 
πληροφορίες, εμπιστευτικές πληροφορίες, και επιχειρηματικές πληροφορίες υψηλής αξίας έναντι 
καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης ή 
ηλεκτρονικής επίθεσης 

• Εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων 

• Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες κανονιστικές υποχρεώσεις και τις κανονιστικές 

υποχρεώσεις που επιβάλλουμε στον εαυτό μας 

• Εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις πολιτικές της Johnson Controls σχετικά με τη 
διαδικτυακή χρήση και τον Κώδικα δεοντολογίας. 

 
6. Παραλήπτες προσωπικών πληροφοριών 

 

Ενδέχεται να γνωστοποιούμε τις Προσωπικές πληροφορίες σας στις παρακάτω περιστάσεις σε: 

• Άλλα νομικά πρόσωπα της Johnson Controls, κοινοπραξίες, υπεργολάβους, πωλητές ή προμηθευτές 
που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας για τους προαναφερόμενους σκοπούς 

• Πρόσφατα σχηματισθέντα ή αποκτηθέντα οργανισμό εάν η Johnson Controls εμπλακεί σε 
συγχώνευση, πώληση ή μεταβίβαση κάποιων ή όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 

• Οποιονδήποτε παραλήπτη, εάν υποχρεωθούμε, όπως μέσω σχετικής δικαστικής απόφασης ή 
νομοθεσίας 

• Οποιονδήποτε παραλήπτη, με τη συγκατάθεσή σας, όπως με σκοπό την επαλήθευση της 

απασχόλησης ή τραπεζικών δανείων, ή 

• Οποιονδήποτε παραλήπτη όταν είναι ευλόγως απαραίτητο, όπως στην περίπτωση επείγουσας 

ανάγκης απειλητικής για τη ζωή. 
 

7. Διεθνείς μεταφορές 
 

Τα τρίτα μέρη, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες στις οποίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν οι 
προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της Ινδίας, της Σλοβακίας και του Μεξικού. Επομένως, ενδέχεται να αποσταλούν 
πληροφορίες σε χώρες όπου εφαρμόζονται διαφορετικοί νόμοι προστασίας απορρήτου σε σχέση με τη χώρα 
διαμονής σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι 
προσωπικές πληροφορίες σας προστατεύονται επαρκώς. Σε αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται οι Δεσμευτικοί 
Εταιρικοί Κανόνες μας, στους οποίους ορίζονται τα υψηλά πρότυπα της εταιρείας μας σχετικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών, όπως και οι Τυπικοί Συμβατικοί Όροι. Όπου απαιτείται, σύμφωνα 
με την τοπική νομοθεσία, ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. 
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8. Διατήρηση προσωπικού 
 

Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο 
συλλέχθηκαν, συνήθως για τη διάρκεια τυχόν συμβατικής σχέσης και για ένα χρονικό διάστημα από τη λήξη της, 
όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα χρονοδιαγράμματα Διατήρησης Αρχείων της 
Johnson Controls βρίσκονται στη διεύθυνση: https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx. 

 

9. Προστασία και ασφάλεια 
 

Η Johnson Controls λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών από απώλεια, κακή 
χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, αλλοίωση και καταστροφή. Έχουμε λάβει κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων στα οποία αποθηκεύονται 
οι προσωπικές πληροφορίες σας και απαιτούμε από τους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών μας να 
προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες σας μέσω συμβάσεων. 

 
10. Τα δικαιώματά σας 

 

Τα δικαιώματά σας ενδέχεται να εξαρτώνται από την τοπική νομοθεσία. Η Johnson Controls καθοδηγείται από 
την τοπική νομοθεσία για την ανταπόκριση σε αιτήματα δικαιωμάτων απορρήτου όπως αυτά που αναφέρονται 
παρακάτω. 

• Πληροφορίες και πρόσβαση: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, να 
σας παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, και να σας παρασχεθεί αντίγραφο των προσωπικών 
πληροφοριών σας. Το δικαίωμα σε Πληροφορίες και πρόσβαση έχει ορισμένους περιορισμούς. Για 
παράδειγμα, μπορεί να σας αρνηθούμε την πρόσβαση (i) σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων αιτημάτων 
πρόσβασης εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, ή (ii) εκεί όπου η παροχή τέτοιας πρόσβασης ή 
διόρθωσης θα μπορούσε να υποβαθμίσει το απόρρητο άλλου προσώπου ή να υποβάλλει σε μη εύλογη 
έκθεση ευαίσθητες εταιρικές πληροφορίες. 

 

• Διόρθωση: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και επικαιροποίηση προσωπικών πληροφοριών σας 
που είναι ανακριβείς ή παρωχημένες. 

 

• Διαγραφή: Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών σας. Το δικαίωμα 
αυτό υπόκειται σε περιορισμούς. 

 

• Περιορισμός: Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα περιορισμού των προσωπικών πληροφοριών σας. 
Περιορισμός σημαίνει ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας αποθηκεύονται μόνο από την Johnson 
Controls, και δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία, ενώ αντιμετωπίζεται η καταγγελία σας. 

 

• Αντίρρηση επεξεργασίας: Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα αντίρρησης για συγκεκριμένους τύπους 
επεξεργασίας. Οι τύποι αυτοί αφορούν το απευθείας μάρκετινγκ, την επεξεργασία για ερευνητικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς και την επεξεργασία για θεμιτά συμφέροντα. Το δικαίωμα αντίρρησης στην 
επεξεργασία με βάση θεμιτά συμφέροντα ενδέχεται να υπόκειται σε απόδειξη εκ μέρους της Johnson 
Controls των λόγων που υπερβαίνουν το δικαίωμα αντίρρησής σας. 

 

• Φορητότητα δεδομένων: Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε Φορητότητα δεδομένων. Η 
Φορητότητα δεδομένων είναι η παροχή των προσωπικών πληροφοριών σας σε δομημένη, κοινώς 
χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή έτσι ώστε να μπορεί να μεταφερθεί από εσάς 
ή από την Johnson Controls εύκολα σε άλλη εταιρεία. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων υπόκειται 
σε περιορισμούς. Για παράδειγμα, η φορητότητα δεδομένων δεν ισχύει για έντυπα αρχεία, και δεν 
πρέπει να βλάπτει τα δικαιώματα άλλων, ή ευαίσθητες εταιρικές πληροφορίες. 

 

https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx
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• Δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αποφάσεις βάσει αποκλειστικά Αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: 
Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αποφάσεις βάσει αποκλειστικά αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας (δηλ., χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), εάν οι αποφάσεις αυτές παράγουν νομικά 
αποτελέσματα ή σας επηρεάζουν σημαντικά. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία είναι η επεξεργασία των 
προσωπικών πληροφοριών σας με αυτοματοποιημένα μέσα. 

 

Επίσης, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον εποπτικής αρχής. 
 

Μπορείτε να ζητήσετε την άσκηση οποιουδήποτε από αυτά τα δικαιώματα μέσω του τοπικού προσώπου 
επικοινωνίας με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων ή το Γραφείο Προστασίας Απορρήτου στη διεύθυνση 
privacy@jci.com. 

 
11. Συγκατάθεση και άρση συγκατάθεσης 

 

Αν η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας ή των Ειδικών κατηγοριών προσωπικών 
πληροφοριών είναι η συγκατάθεση, μπορείτε να αποσύρετε όποια συγκατάθεση παραχωρήσατε παλαιότερα για 
συγκεκριμένο σκοπό, δωρεάν, μέσω επικοινωνίας με το Γραφείο Προστασίας Απορρήτου στη διεύθυνση 
privacy@jci.com. 

 

12. Ζητήματα απορρήτου και τρόπος επικοινωνίας 
 

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με την παρούσα γνωστοποίηση ή εάν πιστεύετε ότι οι Προσωπικές 
πληροφορίες σας δεν αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή την παρούσα γνωστοποίηση, 
έχετε διάφορες επιλογές: 

 

• Συμβουλευτείτε την Πύλη Προστασίας Απορρήτου για να εντοπίσετε το τοπικό πρόσωπο 

επικοινωνίας για το Απόρρητο των δεδομένων, 

• Επικοινωνήστε με το Γραφείο Προστασίας Απορρήτου στη privacy@jci.com. 

• Συζητήστε το ζήτημα με τον προϊστάμενό σας ή άλλον προϊστάμενο ή διευθυντή, 

• Επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, 

• Αν εφαρμόζεται στη χώρα σας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την 24ωρη υποστήριξη 
Integrity Helpline της Johnson Controls στη διεύθυνση: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com. 

 

13. Τροποποίηση της Δήλωσης Απορρήτου 
 

Ενδέχεται να τροποποιούμε περιστασιακά την παρούσα δήλωση, εάν καταστεί απαραίτητο να το κάνουμε. Η 
παρούσα δήλωση μπορεί επίσης να συμπληρώνεται από άλλες δηλώσεις κατά το δέον ώστε να συμμορφώνεται 
με τις τοπικές απαιτήσεις στη χώρα διαμονής σας, ή όπου υφίστανται συμφωνίες αντιπροσώπευσης υπαλλήλων. 
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