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GLOBALNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI ZAPOSLENCEV 

 
Družba Johnson Controls International plc in z njo povezane družbe (skupaj Johnson Controls) cenijo vašo 
zasebnost in so zavezane k obdelovanju vaših osebnih podatkov skladno s poštenimi informacijskimi praksami in 
z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. 

 
Kot znak naše zavezanosti varovanju zasebnosti smo sprejeli niz zavezujočih pravil družbe - Binding Corporate 
Rules ("BCR"). Te vsebujejo naše globalne zaveze varovanja zasebnosti, vključno z našo politiko prenašanja 
osebnih podatkov in s tem povezanih pravic varovanja zasebnosti posameznika. Naš cilj je zagotoviti, da so vaši 
osebni podatki med obdelavo v naših podružnicah po svetu varovani. Ta pravila BCR so odobrile Evropske 
agencije za varovanje podatkov. Naša pravila BCR si lahko ogledate na portalu Privacy Portal. 

 

1. Obseg 
 

V tem globalnem obvestilu družba Johnson Controls razkriva, kako med izvajanjem svojih dejavnosti rokuje z 
osebnimi podatki svojih zaposlencev, kandidatov za zaposlitev, stažistov, bivših zaposlencev, odvisnih družinskih 
članov, prejemnikov ugodnosti, pogodbenih partnerjev, svetovalcev in začasnih agencijskih delavcev. 

 

Pojem osebni podatki zajema vse podatke, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, ki jo je mogoče 
identificirati, neposredno ali posredno, z referenco na identifikator, kot so ime in priimek, identifikacijska številka, 
lokacijski podatki, spletni identifikator ali z enim ali več dejavniki, specifičnimi za fizično, psihološko, genetsko, 
razumsko, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe. 

 
Posebne kategorije osebnih podatkov (poznani tudi kot posebej občutljivi osebni podatki) vsebujejo osebne 
podatke naslednjih kategorij: rasna ali etnična pripadnost, politična prepričanja, verska ali filozofska prepričanja, 
članstvo v sindikatih, zdravstveni podatki ter podatki o spolnem življenju ali spolni usmerjenosti, genetski podatki 
in biometrični podatki, kjer se obdelujejo za enoznačno identifikacijo osebe. 

 
2. Identiteta nadzornika podatkov 

 

Identiteto odgovornih, ki pri družbi Johnson Controls odgovarjajo za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko 
izveste v Službi človeških virov ali pri Uradu za varstvo zasebnosti (privacy@jci.com). 

 

3. Vrste osebnih podatkov 
 

V teku poslovnih in dejavnosti na področju človeških virov obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: 

• podatki za osebno identifikacijo, kot so ime in priimek, naslov bivanja, datum rojstva, spol, z delom 
povezane fotografije in domača telefonska številka; 

• državljanske identifikacijske številke, kot je enotna matična številka občana za potrebe izplačila 
prejemkov; 

• dovoljenje za priselitev, delovno dovoljenje, dovoljenje za bivanje; 

• družinski podatki in podatki za stike v nujnih primerih; 

• podatki, povezani z delovnim razmerjem, kot so leta službe, delovno mesto, ID zaposlenca, zapisi o 
delu, odsotnosti zaradi dopusta in pogodbeni podatki; 

• podatki o izobraževanju in usposabljanju, kot so priznanja za izobrazbo, potrdila in licence, poklicni 
zapisi in zapisi o prisotnost na internih usposabljanjih; 

• podatki, povezani z zaposlitvijo in delom, kot so cilji, ocene, pripombe, povratni rezultati, potek 
karierne poti, delovna oprema, načrtovanje karierne poti in nasledstva, znanja in spretnosti ter 
kompetence in druge, z delom povezane kvalifikacije; 
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• podatki, povezani z uporabo sredstev v lasti družbe Johnson Controls, še posebej njenih 
računalnikov in telekomunikacijskih sistemov, in podatki o uporabi interneta; 

• podatki, ki so potrebni za upravljanje skladnosti in tveganj, kot so disciplinski zapisi, poročila o 
preverjanju preteklosti in varnostni podatki; 

• podatki, ki so povezani z osebnimi dohodki in izplačili, kot so plača in podatki o zavarovanju, vzdrževani 
družinski člani, identifikacijske ali davčne številke, podatki o bančnem transakcijskem računu, podatki 
o ugodnostih, povezanih z zaposlitvijo, družinski podatki in podatki o vzdrževanih družinskih članih. 

• podatki o potovanjih in potnem listu 

• fotografije. 
 

Poleg navedenega lahko obdelujemo tudi posebne kategorije vaših osebnih podatkov, kot so na primer: 

• zdravstveni podatki in podatki o boleznih, kot so zdravniška spričevala; 

• podatki o članstvu v sindikatih in 

• podatki o kazenskem pregonu in obsodbah (v nekaterih državah). 
 

4. Zakonske osnove obdelave 
 

Vaše podatke bomo obdelovali na naslednjih pravnih temeljih: 

• izvajanje pogodbe z vami; 

• legitimni interesi družbe Johnson Controls, da svoje poslovanje vodi učinkovito in uspešno; 

• skladnost z zakonskimi zahtevami; 

• vaše soglasje, kjer je le-to potrebno in v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, in 

• vaš življenjski interes. 
 

Posebne kategorije vaših podatkov bomo obdelovali na naslednjih pravnih temeljih: 

• vaše nedvoumno soglasje; 

• Zakon o zaposlovanju; 

• vaši življenjski interesi; 

• javno dostopni podatki in 

• pravni zahtevki. 
 

5. Nameni obdelave 
 

Osebne podatke obdelujemo z naslednjimi nameni: 

• načrtovanje delovne sile, zaposlovanje in kadrovanje; 

• kadrovska administracija, osebni dohodki, nadomestila in programi ugodnosti; 

• upravljanje učinkovitosti, usposabljanje in razvoj; 

• načrtovanje napredovanja in nasledstva; 

• skladnost z zakonodajo, vključno s skladnostjo z zahtevami oblasti za posredovanje podatkov, 
zastavnimi pravicami, zasegi in skladnostjo z davki; 

• upravljanje z delovnimi mesti, kot so programi potovanj in stroškov ter interni zdravstveni in 
varnostni programi; 

• interno poročanje; 

• revizija; 

• varovanje družbe Johnson Controls, njenih zaposlencev in javnosti pred poškodbami, krajo, zakonsko 
odgovornostjo, goljufijami in zlorabljanjem ali drugimi škodami in 

• drugi pravni in običajni, s poslovanjem povezani nameni. 
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Johnson Controls hkrati tudi spremlja in filtrira uporabo naprav v lasti družbe, njeno mrežo in dejavnosti na 
internetu za zakonite poslovne namene, še posebej pa za: 

• zagotavljanje ustrezne integritete informacijskih sistemov in zaznavanje in preprečevanje 
kriminalnih dejavnosti, vključno s kibernetskim kriminalom; 

• varovanje podatkov, vključno, vendar ne omejeno na osebne podatke, zaupne podatke in dragocene 
poslovne podatke, pred uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim dostopom, širjenjem ali 
vdiranjem; 

• zagotavljanje učinkovitega delovanja njenih informacijskih sistemov; 

• zagotavljanje obveznosti po ustreznih zunanjih in internih predpisih in 

• zaznavanje primerov neskladnosti s politiko uporabe interneta in Etično kodo družbe Johnson 
Controls. 

 
6. Prejemniki osebnih podatkov 

 

Vaše osebne podatke bomo v naslednjih okoliščinah lahko razkrili: 

• drugim entitetam družbe Johnson Controls, skupnim podjetjem (joint venture), pogodbenim 
podizvajalcem, dobaviteljem storitev ali blaga, ki izvajajo prej navedene storitve v našem imenu; 

• novo ustanovljenim ali prevzemnim organizacijam, če je družba Johnson Controls udeležena v 
združitvi, prodaji ali prenosu dela ali vsega svojega poslovanja; 

• kateremukoli prejemniku, če to od nas zahteva ustrezen sodni nalog ali zakon; 

• z vašim soglasjem kateremukoli prejemniku, npr. za pregled zaposlitve ali bančnih posojil; 

• kateremukoli prejemniku, kadarkoli je to razumno nujno, npr. v nujnih primerih, ko so ogrožena 

življenja. 
 

7. Mednarodni prenos 
 

Tretje stranke, podružnice in povezane družbe, katerim smemo razkriti vaše osebne podatke, se lahko nahajajo 
kjerkoli po svetu, vključno z ZDA, Indijo, Slovaško in Mehiko. To pomeni, da so podatki lahko posredovani v države, 
kjer veljajo drugačni zakoni varovanja osebnih podatkov, kot veljajo v državi, kjer bivate. V takih primerih storimo 
vse, da imajo vaši osebni podatki ustrezen nivo zaščite, kar vključuje naša pravila BCR, kjer so postavljeni naši visoki 
standardi obdelave osebnih podatkov in Standardna pogodbena določila. Kjer je to, skladno z lokalno zakonodajo, 
potrebno, bomo morda zahtevali vaše soglasje. 

 
8. Hranjenje 

 

Vaše osebne podatke bomo hranili dokler je to potrebno za doseganje ciljev, zaradi katerih so bili zbrani. Običajno 
je to čas trajanja pogodbenega odnosa in obdobje po tem, kot to zahteva ali dovoljuje ustrezna zakonodaja. 
Rokovnike shranjevanja podatkov družbe Johnson Controls najdete na: 
https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx. 

 

9. Varovanje in varnost 
 

Družba Johnson Controls izvaja varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo, 
nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem in uničenjem. Za zaščito informacijskih sistemov, na 
katerih se hranijo vaši osebni podatki, smo uvedli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe. Od vseh naših 
dobaviteljev blaga in storitev s pogodbenimi določili zahtevamo, da varujejo vaše osebne podatke. 

 

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

Vaše pravice so lahko odvisne od lokalne zakonodaje. Pri zahtevah glede pravice do zasebnosti, ki so navedene v 
nadaljevanju, vodi družbo Johnson Controls lokalna zakonodaja. 

• Podatki in dostop: zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, bodisi do dodatnih podatkov, 
bodisi do kopije vaših osebnih podatkov. Pravica do podatkov in do dostopa ima nekaj omejitev. Na 
primer; dostop vam lahko odrečemo, (i) če gre za ponavljajoče se zahtevke v kratkem obdobju ali (ii) kadar 
bi tak dostop ali popravek lahko ogrozil zasebnost druge osebe ali nerazumno razkril občutljive podatke 
družbe. 

 

• Popravek: lahko zahtevate, da se vaš netočen ali zastarel osebni podatek popravi in/ali posodobi. 
 

• Brisanje: morda imate pravico do brisanja vaših osebnih podatkov. Ta pravica ima omejitve. 
 

• Omejitev: morda imate pravico, da svoje osebne podatke omejite. Omejitev pomeni, da lahko družba 
Johnson Controls vaše osebne podatke samo hrani, ne sme jih pa obdelovati, vse dokler vaša pritožba ni 
rešena. 

 

• Nasprotovanje obdelavi: morda imate pravico, da nasprotujete posameznim vrstam obdelave. To so: 
direktni marketing, obdelava za raziskovalne ali statistične namene in obdelava, ki temelji na legitimnih 
interesih. Pravica do nasprotovanje obdelavi na temelju legitimnih interesov je lahko predmet 
nasprotovanja družbe Johnson Controls na temeljih, ki prevladajo nad vašo pravico do nasprotovanja. 

 

• Prenosljivost podatkov: morda imate pravico, da zahtevate prenosljivost podatkov. Prenosljivost 
podatkov je posredovanje vaših osebnih podatkov v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki, tako da 
jih lahko vi sami ali družba Johnson Controls enostavno prenese drugemu podjetju. Pravica do 
prenosljivosti podatkov je predmet omejitev. Tako, na primer, prenosljivost podatkov ne velja za zapise 
na papirju in ne sme posegati v pravice drugih ali v občutljive podatke družbe. 

 

• Pravica, da niste predmet odločitev, ki temeljijo izključno na avtomatskem odločanju: morda imate 
pravico, da niste predmet odločitev, ki temeljijo izključno na avtomatski obdelavi (obdelavi brez 
človeškega posredovanja), če te odločitve povzročijo pravne posledice ali imajo na vas pomemben vpliv. 
Avtomatska obdelava je obdelava vaših osebnih podatkov na samodejen način. 

 

Morda imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu. 
 

Uveljavljanje katerekoli teh pravic lahko zahtevate preko vaše lokalne Službe človeških virov ali preko Urada za 
varovanje zasebnosti na povezavi privacy@jci.com. 

 
11. Soglasje in umik soglasja 

 

Če je pravni temelj za obdelavo vaših osebnih podatkov ali vaših posebej občutljivih podatkov vaše soglasje, lahko 
takšno soglasje, ki ste ga podali za posebej določen namen, kadarkoli in brez stroškov prekličete tako, da se 
obrnete na naš Urad za varovanje zasebnosti na naslovu privacy@jci.com. 
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12. Skrbi v zvezi z zasebnostjo in kako stopite v stik z nami 
 

Če imate v zvezi s tem obvestilom kakršnokoli vprašanje ali če mislite, da se z vašimi osebnimi podatki ne ravna v 
skladu z ustrezno zakonodajo ali vsebino tega obvestila, vam je na voljo več možnosti: 

 

• posvetujte se s portalom Privacy Portal, kjer boste našli vaš lokalni stik za varovanje zasebnosti, 

• stopite v stik z Uradom za varovanje zasebnosti na naslovu privacy@jci.com, 

• o zadevi se pogovorite z vašim ali drugim predpostavljenim ali direktorjem, 

• povežite se s Službo za človeške vire, 

• če je to v vaši državi mogoče, se lahko 24 ur na dan povežete s službo Integrity Helpline družbe 
Johnson Controls na naslovu: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com 

 

13. Spremembe naše politike varovanja zasebnosti 
 

Če je to potrebno, lahko to obvestilo občasno dopolnimo. Temu obvestilu se lahko dodajajo druge izjave, če je to 
potrebno za usklajevanje z lokalnimi zahtevami v državi, kjer živite, ali kjer obstajajo sporazumi o predstavljanju 
zaposlenih. 
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