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 הצהרת פרטיות גלובלית בנושא מידע אישי של עובדים

 
Johnson Controls International plc  :להלן ביחד( ושותפותיהJohnson Controls דואגות לפרטיותך, ומחויבות לעבד את המידע )

 וצנעת הפרט.האישי שלך בהתאם לנוהלי שימוש הוגן במידע והחוקים הרלוונטיים לאבטחת מידע 
 

עולמית -כאות למחויבות זו, אימצנו סדרה של כללים תאגידיים מחייבים )להלן: הכללים(. כללים אלה מפרטים את המחויבות הכלל
שלנו לפרטיות, כולל המדיניות שלנו בנושא העברת מידע אישי וזכויות צנעת הפרט. מטרתם להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה 

בו השותפות שלנו ישתמשו בו. בנוסף, כללים אלה אושרו על ידי הרשות האירופית לאבטחת מידע. ניתן מוגן בכל מקום בעולם ש
 .פורטל הפרטיותבלעיין בכללים שלנו 

 

 היקף .1
 

מטפלת במידע האישי של עובדים, מגישי מועמדות, מתלמדים,  Johnson Controlsהצהרה גלובלית זו מסבירה את האופן שבו 
 עובדים לשעבר, נתמכים, מוטבים, קבלנים, יועצים ועובדי השמה זמניים במסגרת פעילותה.

 

תו, במישרין או בעקיפין, על ידי קישור לגורם מזהה המונח "מידע אישי" מתייחס לכל מידע שקשור לאדם ומזהה או מאפשר לזהות או
כמו שם, תעודת זהות, נתוני מיקום ושם משתמש, או לגורמים ספציפיים הקשורים למצב הפיזי, הפיזיולוגי, הגנטי, הנפשי, הכלכלי 

 התרבותי או החברתי של אותו אדם.
 

ן מידע אישי בקטגוריות שלהלן: מוצא גזעי או אתני, דעה פוליטית, קטגוריות מיוחדות של מידע אישי )נקרא גם מידע אישי רגיש( פירוש
אמונה דתית או פילוסופית, חברות בארגון מקצועי, נתונים בנוגע לבריאות או לחיי מין או לנטייה מינית, נתונים גנטיים ונתונים 

 ביומטריים אשר מעובדים לצורך זיהוי ספציפי של אדם.
 

 זהות מנהל המידע .2
 

האחראית על עיבוד המידע האישי שלך, תוכל לפנות אל מחלקת משאבי האנוש או  Johnson Controls-מנת לזהות את הישות בעל 
 (.privacy@jci.comאל משרד הפרטיות )

 

 הקטגוריות השונות של מידע אישי .3
 

 ופעילות עסקית, אנו מעבדים מידע אישי מהקטגוריות שלהלן:במסגרת הפעילות הרגילה של משאבי אנוש 

 מידע זיהוי אישי, כגון שמך, כתובת בבית, תאריך לידה, מגדר, תצלומים הקשורים לעבודה ומספר טלפון בבית; •

 מספרי זיהוי בהנפקה ממשלתית, כגון תעודת זהות למטרות שכר; •

 מעמד מבחינת הגירה, זכות לעבוד ומגורים; •

 פרטים ליצירת קשר עם המשפחה ולמקרה חירום; •

מידע הקשור לעבודה, כגון שנות שירות, מיקום העבודה, מזהה עובד, היסטוריה בעבודה, יציאות לחופשה ונתוני  •
 חוזה;

מידע בנוגע להשכלה ולהכשרה, כגון תעודות, הסמכות ורישיונות השכלה, רשומות מקצועיות והשתתפות בהדרכה  •
 ית;ארגונ-פנים

נתונים הקשורים לגיוס ולביצועים, כגון יעדים, דירוגים, הערות, תוצאות משוב, היסטוריית קריירה, ציוד עבודה, תכנון  •
 קריירה ועתודה, כישורים ויכולות וכן הסמכות נוספות הקשורות לעבודה;

ניקציה של החברה, , בפרט במחשבים ובמערכות הטלקומוJohnson Controlמידע הקשור לשימוש שלך בנכסי  •
 ותעבורה הנוצרת באינטרנט;

 מידע הנחוץ לניהול של ציות וסיכונים, כגון תיקי משמעת, דוחות בדיקת רקע ונתוני אבטחה; וכן •

מידע הקשור לשכר ולתשלום או להטבות, כגון מידע על משכורות וביטוח, נתמכים, מספרי זיהוי ממשלתי או מס, פרטי  •
 טבות הקשור לעובדים ומידע על משפחה ונתמכים.חשבון בנק וכן מידע ה

 מידע על נסיעות ודרכון •

 תצלומים •

 

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
mailto:privacy@jci.com
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 כמו כן, אנו עשויים לעבד קטגוריות מיוחדות של המידע האישי שלך, לדוגמה:

 מידע בנושאי בריאות ומחלות, כגון אישורים רפואיים; •

 חברות באיגוד מקצועי; וכן •

 )במדינות מסוימות(הרשעות ותביעות פליליות  •

 
 עילות חוקיות לעיבוד .4

 

 אנו נעבד את המידע האישי שלך על בסיס העילות החוקיות שלהלן:

 הוצאה לפועל של חוזה מולך; •

 , לצורך ניהול של עסקינו באופן יעיל ואפקטיבי;Johnson Controlsעניין לגיטימי של  •

 כנדרש על פי חוק; •

 ובגבולות החוק החל; וכןהסכמתך, במידת הצורך  •

 עניינים חיוניים שלך. •

 
 אנו נעבד את קטגוריות מיוחדות של המידע האישי שלך על בסיס העילות החוקיות שלהלן:

 הסכמתך המפורשת; •

 חוק ההעסקה; •

 עניינים חיוניים שלך; •

 נתונים הזמינים לציבור; וכן •

 תביעות משפטיות. •

 

 מטרות העיבוד .5
 

 נעבד את המידע האישי שלך למטרות הבאות:אנו 

 תכנון כוח עבודה, גיוס ואיוש; •

 ניהול כוח עבודה, שכר, גמול ותוכניות הטבה; •

 ניהול ביצועים, למידה ופיתוח; •

 קידום ותכנון עתודה; •

 שלישי ותאימות מס;ציות משפטי, בכלל זה ציות לבקשות מידע מרשויות ממשלתיות, שעבודים, עיקולים אצל צד  •

 ניהול סביבת עבודה, כגון תוכניות הוצאות ונסיעות ותוכניות פנימיות לגהות ולבטיחות; •

 דיווח פנימי; •

 ביקורת; •

, כוח העבודה שלה והציבור מפני נזק, גניבה, חבות משפטית, הונאה או ניצול Johnson Controlsלמען ההגנה על  •
 לרעה או פגיעה אחרת; וכן

 למטרות משפטיות ועסקיות נהוגות אחרות. •

 

מנטרת ומסננת את השימוש בהתקני חברה, ברשת שלנו ובתעבורה באינטרנט למטרות עסקיות  Johnson Controlsכמו כן, 
 חוקיות, ובייחוד עבור:

 מחשבים;הבטחת תקינות הולמת של מערכות מידע וכן זיהוי ומניעה של פעילות פלילית, בכלל זה פשעי  •

-הגנה על מידע, בכלל זה בין השאר מידע אישי, מידע סודי ומידע עסקי חשוב מפני השמדה, אובדן, שינויים, גישה בלתי •
 מורשית, גילוי או פריצה;

 הבטחת התפקוד היעיל של מערכות המידע שלה; •

 הבטחת ציות לחובות רלוונטיים מבחינת תקינה ותקינה עצמית; וכן •

 לגבי שימוש באינטרנט והקוד האתי. Johnson Controlsציות למדיניות של -זיהוי מקרים של אי •

 
 העברת המידע האישי לאחרים .6

 

 אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך בנסיבות שלהלן לידי:

המבצעים שירותים בשמנו , יוזמות משותפות, קבלני משנה, מוכרים או ספקים Johnson Controls-ישויות נוספות ב •
 לצורך המטרות הנזכרות לעיל;
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מעורבת במיזוג, במכירה או בהעברה של  Johnson Controls-ארגון חדש שנוצר או ארגון רוכש חדש במקרה ש •
 פעילותה העסקית במלואה או בחלקה;

 כל נמען, אם אנו מחויבים לעשות כן, כגון במסגרת צו בית משפט או חוק תקף; •

 ען, בהסכמתך, כגון לצורך אימות העסקה או הלוואות בנקאיות; אוכל נמ •

 כל נמען במידת הסביר, כגון במקרה של מצב חירום הכרוך בסכנת חיים. •

 
 העברת מידע בין מדינות .7

 

מקום בעולם, חברות הבת, השותפות והגופים החיצוניים שאליהם אנחנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך יכולים להיות בכל 
כולל ארצות הברית, הודו, סלובקיה ומקסיקו. לכן, ייתכן שהמידע יועבר למדינות שבהן חלים חוקי פרטיות שונים מאשר במדינת 
המגורים שלך. במקרים כאלה, ננקוט באמצעים הנדרשים כדי לוודא שהמידע האישי שלך יהיה מוגן ברמה מספקת, בכלל זה ברמת 

יבים שלנו, המציבים רף גבוה של עיבוד מידע אישי, וכן תנאים חוזיים סטנדרטיים. בהתאם לחוק החל, ייתכן הכללים התאגידיים המחי
 שנבקש את הסכמתך.

 
 שמירת המידע .8

 

המידע האישי שלך יישמר ככל הנדרש למטרות שלשמן הוא נאסף, בדרך כלל למשך כל התקשרות חוזית וכל תקופה נוספת שנדרשת 
לשמירת רשומות ניתן למצוא בכתובת:  Johnson Controlsאו מותרת על פי חוק בתום ההתקשרות. את לוחות הזמנים של 

https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx. 
 

 הגנה ואבטחה .9
 

Johnson Controls מורשית, גילוי, -הולם וגישה בלתי-נוקטת באמצעי זהירות על מנת להגן על מידע אישי מפני אובדן, שימוש בלתי
שינויים והשמדה. אנו נקטנו באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים להגנה על מערכות המידע אשר בהן מאוחסן המידע האישי שלך, 

 גן על המידע האישי שלך באמצעים חוזיים.ואנו דורשים מהספקים ומספקי השירותים שלנו לה
 

 הזכויות שלך .10
 

תפעל בהתאם לחוק המקומי במענה לבקשות בנושאי זכויות הפרטיות, כגון  Johnson Controlsהזכויות שלך תלויות בחוק המקומי. 
 אלה המפורטות להלן.

עותק של המידע האישי שלך. על הזכות מידע וגישה: תוכל לבקש לגשת למידע האישי שלך, לקבל מידע משלים ולקבל  •
למידע ולגישה חלות מגבלות מסוימות. למשל, ייתכן שהבקשה לגישה תסורב )א( במקרה של בקשות חוזרות לגישה תוך 

-פרק זמן קצר, או )ב( במקרה שבו מתן גישה או תיקון מעין אלה עלול לפגוע בפרטיותו של אדם אחר או לגרום חשיפה בלתי
 רגיש של החברה. סבירה של מידע

 

 תיקון: תוכל לבקש לתקן ו/או לעדכן מידע שלך אם אינו מדויק או עדכני. •

 

 מחיקה: ייתכן שיש לך הזכות למחוק את המידע האישי שלך. זכות זו כפופה למגבלות. •

 

ידי -הגבלה: ייתכן שיש לך הזכות להגביל את המידע האישי שלך. הגבלה פירושה שהמידע האישי שלך יאוחסן אך ורק על •
Johnson Controls.ולא יעבור עיבוד מעבר לכך, במהלך הטיפול בתלונתך , 

 

ישיר, עיבוד למטרות מחקר או התנגדות לעיבוד: ייתכן שיש לך זכות התנגדות לסוגי עיבוד ספציפיים. סוגים אלה הם שיווק  •
סטטיסטיקה וכן עיבוד המבוסס על עניין לגיטימי. הזכות להתנגד לעיבוד בהתבסס על עניין לגיטימי עשויה להיות בכפוף 

 להציג את הבסיס לעקיפת זכות ההתנגדות שלך. Johnson Controlsליכולתה של 

 

נים. ניידות הנתונים היא אספקה של המידע האישי שלך בתבנית ניידות הנתונים: ייתכן שיש לך הזכות לבקש ניידות נתו •
אל חברה  Johnson Controlsידי -ידך או על-ידי מחשב, לצורך העברתו בקלות על-מובנית, נפוצה והמתאימה לקריאה על

ואין בה כדי אחרת. הזכות לניידות נתונים כפופה למגבלות מסוימות. למשל, ניידות הנתונים אינה חלה על רשומות נייר, 
 לגרוע מזכויותיהם של אחרים או כדי לגלות מידע רגיש של החברה.

 

https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx
https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx
https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx


 ביוני 2019עדכון: 

 4עמוד 

 

 

הזכות לחופש מהחלטות המבוססות על קבלת החלטות אוטומטית בלבד: ייתכן שיש לך הזכות לחופש מהחלטות המבוססות  •
או השפעה ניכרת עליך.  על עיבוד אוטומטי בלבד )כלומר, ללא התערבות אנוש(, אם להחלטות אלה יש השלכות משפטיות

 עיבוד אוטומטי הוא עיבוד של המידע האישי שלך באמצעים אוטומטיים.

 

 ייתכן גם שיש לך זכות להתלונן בנושא בפני הרשות המפקחת.
 

אתה רשאי לבקש לממש כל זכות מזכויות אלו באמצעות נציג משאבי האנוש המקומי או משרד הפרטיות בכתובת 
privacy@jci.com. 

 
 הסכמה וביטול ההסכמה .11

 

סכמה, אתה רשאי לבטל כל הסכמה אם עיבוד המידע האישי שלך או קטגוריות מיוחדות של המידע האישי מושתת משפטית על ה
 .privacy@jci.comידי פנייה אל משרד הפרטיות שלנו בכתובת -שהוענקה בעבר לתכלית ספציפית, ללא עלות מצדך, על

 

 חששות בנוגע לפרטיות ויצירת קשר עמנו .12
 

לדעתך המידע האישי שלך אינו זוכה ליחס העולה בקנה אחד עם החוק החל או עם הצהרה זו, בכל שאלה בנוגע להצהרה זו, או אם 
 לרשותך כמה אפשרויות:

 

 כדי למצוא את איש הקשר המקומי שלך בענייני פרטיות המידע, פורטל הפרטיותבעיין  •

 ,privacy@jci.com שרד הפרטיות בכתובתפנייה אל מ •

 דיון בעניין מול הממונה עליך או ממונה או מנהל אחר, •

 פנייה אל מחלקת משאבי האנוש, •

 24, הפתוח Johnson Controlsשל  Integrity Helplineאם רלוונטי במדינה שלך, ייתכן שתוכל גם לפנות אל מוקד  •
 .www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com שעות ביממה, בכתובת:

 

 שינויים בהצהרת הפרטיות .13
 

אנו עשויים לתקן הצהרה זו מעת לעת, אם יהיה צורך. כמו כן, ייתכן שיצורפו להצהרה זו הצהרות נוספות לפי הצורך, על מנת לעמוד 
 וג עובדים.בדרישות המקומיות במדינה שבה אתה מתגורר או שבה מתקיימים ההסכמים לייצ
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