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PANGKALAHATANG ABISO SA PRIVACY NG PERSONAL NA IMPORMASYON NG EMPLEYADO 

 
Pinapahalagahan ng Johnson Controls International plc at ng mga kasosyo nitong kompanya (pinagsama-samang, 
Johnson Controls) ang tungkol sa iyong privacy at panata nito na iproseso ang Personal na Impormasyon mo 
alinsunod sa mga makatuwirang gawi sa impormasyon at mga umiiral na batas sa privacy ng data. 

 
Bilang tanda ng panata namin sa privacy, kinupkop namin ang isang set ng mga Binding Corporate Rules (“Mga 
BCR”). Taglay ng mga ito ang pangkalahatang panata namin sa privacy, kabilang ang mga patakaran namin sa 
mga paglipat ng personal na impormasyon at mga kaugnay na karapatan sa privacy, kaakibat ang mithiin na 
matiyak na protektado ang Personal na Impormasyon mo habang pinoproseso ng mga kasosyo namin sa palibot 
ng mundo. Inaprubahan ang mga BCR na ito ng mga Awtoridad sa European Data Protection. Makokonsulta mo 
ang mga BCR namin sa Privacy Portal. 

 

1. Saklaw 
 

Ipinapaliwanag ng pangkalahatang abiso na ito kung paano hinahawakan ng Johnson Controls ang personal na 
impormasyon ng mga empleyado, aplikante, intern, dating empleyado, umaasa, benepisyaryo, contractor, 
consultant at mga pansamantalang trabahador ng ahensiya sa pagsasagawa ng mga aktibidad nito. 

 

Ang Personal na Impormasyon ay nangangahulugan na anumang impormasyong kaugnay ng isang natutukoy o 
nakikilalang tao; isang tao na maaaring matukoy, nang direkta o hindi direkta, sa pamamagitan ng pagbanggit sa 
isang panukoy gaya ng pangalan, isang identification number, data ng lokasyon, isang online identifier, o sa isa o 
higit pang mga salik na partikular sa pagkakakilanlang pisikal, physiological, genetic, mental, pang-ekonomiya, 
pangkultura o panlipunan ng natural na taong iyon. 

 
Ang Special Categories of Personal Information (kilala rin bilang Sensitive Personal Information) ay 
nangangahulugan na Personal na Impormasyon sa mga sumusunod na kategorya: pinagmulang lahi o etnisidad, 
mga opinyong pangpolitika, mga paniniwlang pangrelihiyon o philosophical, membership sa trade union, data 
kaugnayng kalusgan o buhay seksuwal o oryentasyong seksuwal, genetic data, at biometric data kung saan 
pinoproseso ito para bukod-tanging matukoy ang isang tao. 

 
2. Pagkakakilanlan ng Data Controller 

 

Para matukoy ang entidad na may pananagutan sa pagproseso ng Personal na Impormasyon mo sa Johnson 
Controls, maaari kang makipag-ugnayan sa Human Resources Department o makipag-ugnayan sa Privacy Office 
(privacy@jci.com). 

 

3. Mga Kategorya ng Personal na Impormasyon 
 

Sa normal na daloy ng human resources at mga aktibidad sa negosyo, pinoproseso namin ang mga sumusunod na 
kategorya ng personal na impormasyon: 

• Impormasyon ng personal na pagkakakilanlan, gaya ng iyong pangalan, address ng tahanan, petsa ng 
kapanganakan, kasarian, mga litratong kaugnay ng trabaho, at numero ng telepono sa tahanan; 

• Mga identification number na mula sa gobyerno, gaya ng national ID para sa mga layuning 
pagpapasahod; 

• Imigrasyon, karapatang magtrabaho at status ng pananahan; 

• Mga detalye ng pamilya at pang-emergency na contact; 

• Impormasyon na kaugnay ng trabaho, gaya ng bilang ng taon sa serbisyo, lokasyon ng trabaho, ID sa 
trabaho, record sa trabaho, mga bakasyon na hindi pumasok, at data ng kontrata; 

• Impormasyon sa edukasyon at pagsasanay, gaya ng mga natanggap na parangal sa pag-aaral, mga 
certificate at lisensya, mga record sa bokasyon at pagdalo sa mga pagsasanay ng kompanya; 

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
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• Data sa pag-recruit at may-kinalaman sa pagganap, gaya ng mga layunin, rating, komento, resulta ng 
feedback, kasaysayan ng kerara, kagamitan sa trabaho, plano sa karera at pagtaas ng posisyon, mga 
kasanayan at kakayahan at iba pang kwalipikasyong kaugnay ng trabaho; 

• Impormasyon na kaugnay ng paggamit mo sa mga ari-arian ng Johnson Control, partikular na sa mga 
computer at telecommunication system nito, at paggamit sa Internet; 

• Impormasyon na kailangan para sa pagsunod at pamamahala sa panganib, gaya ng mga record sa 
pagdidisiplina, mga ulat sa background check at data sa seguridad; at  

• Payroll at sahod o mga impormasyon na kaugnay ng benepisyo, gaya ng impormasyon sa sahod at 
insurance, mga umaasa, panukoy ng gobyerno o mga tax number, mga detalye ng bank account, at 
impormasyon sa mga benepisyong kaugnay ng trabaho, impormasyon sa pamilya at umaasa. 

• Impormasyon sa biyahe at passport 

• Mga litrato 

 
Dagdag pa rito, maaaring iproseso namin ang mga Espesyal na Kategorya ng Personal na Impormasyon mo, 
halimbawa: 

• Impormasyon sa kalusugan at karamdaman, gaya ng mga medical certificate; 

• Membership sa trade union; at 

• Mga pagkakahatol na kriminal at paglilitis (sa ilang bansa) 
 

4. Batayang legal para sa Pagproseso 
 

Ipoproseso namin ang Personal na Impormasyon mo batay sa mga sumusunod na legalidad: 

• Pagtupad sa kontrata sa iyo; 

• Mga lehitimong interes ng Johnson Controls, na patakbuhin ang negosyo namin nang mahusay at 

mabisa; 

• Ayon sa hinihingi ng batas; 

• Sa pahintulot mo, kung saan hinihingi at abot ng umiiral na batas; at 

• Mga importanteng interes mo. 
 

Ipoproseso namin ang mga Espesyal na Kategorya ng Personal na Impormasyon mo batay sa mga sumusunod na 
legalidad: 

• Sa malinaw na pahintulot mo; 

• Batas sa patrabaho; 

• Mga importanteng interes mo; 

• Data na nakukuha sa publiko; at 

• Mga paghahabol na legal. 
 

5. Mga Layunin ng Pagproseso 
 

Pinoproseso namin ang Personal na Impormasyon para sa mga sumusunod na layunin: 

• pagpaplano sa mga tauhan, pag-recruit at pagtatalaga ng kawani; 

• pamamahala sa mga tauhan, payroll, mga programa sa pasahod at benepisyo; 

• pamamahala sa pagganap, pag-aaral at pagpapalago; 

• pagpaplano sa pagsulong at pagbago ng posisyon; 

• pagsunod sa batas, kabilang ang pagsunod sa nga hiling ng awtoridad ng gobyerno para sa 
impormasyon, mg pagkakatali sa bangko, at pagsunod sa pagbayad ng buwis; 

• pamamahala sa lugar ng trabaho, gaya ng mga programa sa pagbiyahe at gastusin at mga programa 
sa kalusugan at kaligtasan sa loob ng kompanya; 

• pag-uulat ng kompanya; 

• pag-awdit; 
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• para protektahan ang Johnson Controls, ang mga tauhan nito, at publiko mula sa pinsala, 
pagnanakaw, pananagutang legal, panlilinlang o pag-abuso o iba pang kapinsalaan; at 

• iba pang layuning legal at nakasanayang gawi kaugnay ng pagnenegosyo. 

Minamanmanan at sinasala rin ng Johnson Controls ang paggamit sa mga device ng kompanya, sa aming network, 
at traffic sa loob ng kompanya para sa mga layuning pangnegosyo na naaayon sa batas, at partikular na para sa: 

• Pagtiyak sa sapat na integridad ng mga Information System at pagdetekta at pagpigil sa kriminal na 
aktibidad, kabilang ang cyber-crime; 

• Pagprotekta sa impormasyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, personal na impormasyon, lihim 
na impormasyon, at impormasyon na malaki ang halaga sa negosyo kontra sa pagkasira, pagkawala, 
pagbabago, hindi awtorisadong pag-access, pagsiwalat o pag-hack; 

• Pagtiyak sa mabisang paggana ng mga Information System nito; 

• Pagtiyak sa pagsunod sa umiiral na regulasyon at mga obligasyon sa sariling-regulasyon; at 

• Pagdetekta sa mga pangyayaring hindi pagsunod sa mga patakaran ng Johnson Controls sa paggamit 
ng internet at Kodigo ng Etika. 

 
6. Mga Tatanggap ng Personal na Impormasyon 

 

Maaaring isiwalat namin ang Personal na Impormasyon mo sa mga sumusunod na pagkakataon sa: 

• Iba pang entidad ng Johnson Controls, mga joint venture, mga subcontractor, mga vendor o supplier 
na nagsasagawa ng mga serbisyo para sa amin para sa mga nabanggit na layunin; 

• Isang bagong buo o nabiling organisasyon kung kaugnaya ng Johnson Controls sa isang merger, 
benta o paglipat ng ilan o lahat ng negosyo nito; 

• Sinumang tatanggap, kung hinihingi sa amin ng batas na gawin ito, gaya ng sa umiiral na kautusan ng 
korte o batas; 

• Sinumang tatanggap, na may kasamang pahintulot mo, gaya ng para sa pagberipika sa pagtatrabaho o 

mga pag-utang sa bangko; o 

• Sinumang tatanggap kapang makatuwirang kinakailangan gaya ng sa pangyayaring may emergency na 

peligro sa buhay. 
 

7. Mga Pang-internasyonal na Paglipat 
 

Ang mga ikatlong partido, subsidiyarya at mga kasapi kung kanino maaaring isiwalat ang iyong Personal na 
Impormasyon ay maaaring nasa buong mundo, kabilang ang Estados Unidos, India, Slovakia at Mexico; 
samakatuwid, ang impormasyon ay maaaring ipadala sa mga bansa na may ibang batas sa pagkapribado kaysa sa 
bansa kung saan ka nakatira. Sa mga naturang pagkakataon, nagsasagawa kami ng mga hakbang para matiyak na 
ang Personal na Impormasyon mo ay makatatanggap ng sapat na antas ng proteksiyon, kung saan kasama ang 
aming Binding Corporate Rules, na nagtatakda sa mataas na pamantayan para sa pagproseso ng personal na 
impormasyon, at Standard Contractual Terms. Kung saan hinihingi, alinsunod sa lokal na batas, maaaring hingin 
namin ang pahintulot mo. 

 
8. Pag-iingat 

 

Iingatan ang Personal na Impormasyon mo hangga't kinakailangan para makamit ang layunin sa pagkolekta rito, 
kadalasan para sa itatagal ng anumang ugnayang pangkontrata at para sa anumang haba ng panahon pagkalipas 
noon ayon sa hinihingi o pinahihintulot ng umiiral na batas. Matatagpuan ang mga schedule ng Johnson Controls 
sa Pag-iingat ng Mga Record sa: https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx. 

 

https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx
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9. Proteksiyon at Seguridad 
 

Nag-iingat ang Johnson Controls para protektahan ang Personal na Impormasyon na mawala, gamitin nang mali, 
at hindi awtorisadong pag-access, pagsiwalat, pagbabago, at pagsira. Nagsagawa kami ng mga angkop na hakbang 
na teknikal at pang-organisasyon para protektahan ang mga information system kung saan naka-imbak ang 
Personal na Impormasyon mo at hinihingi namin sa mga supplier at service provider namin na protektahan ang 
Personal na Impormasyon mo sa mga pamamaraang nakakontrata. 

 
10. Mga Karapatan Mo 

 

Nakadepende ang mga karapatan mo sa lokal na batas. Gagabayan ng lokal na batas ang Johnson Controls sa 
pagtugon nito sa mga hiling para sa karapatan sa privacy gaya ng mga nakalista sa ibaba. 

• Impormasyon at Access: Mahihiling mo na ma-access ang Personal na Impormasyon mo, na mabigyan ng 
karagdagang impormasyon, at mabigyan ng kopya ng Personal na Impormasyon mo. May ilang 
pagbabawal ang karapatan sa Impormasyon at Access. Halimbawa, maaring itanggi ang access (i) sa 
pangyayaring may magkakasunod na hiling sa pag-access na maikli ang panahong pagitan, o (ii) kung 
malalagay sa alanganin ang privacy ng ibang tao dahil sa naturang access o pagtatama o di-makatuwirang 
malalantad ang maselang impormasyon ng kompanya. 

 

• Pagtatama: Mahihiling mo na maitama at/o i-update ang mali o lumang Personal na Impormasyon mo. 
 

• Pagbubura: Maaaring may karapatan ka na ipabura ang Personal na Impormasyon mo. Sasailalim sa 
pagbabawal ang karapatan na ito. 

 

• Pagbabawal: Maaaring may karapatan ka na ipagbawal ang Personal na Impormasyon mo. Ang 
pagbabawal ay nangangahulugan na iimbak lang ang Personal na Impormasyon mo sa Johnson Controls, 
at hindi na ipoproseso pa, habang inaasikaso ang reklamo mo. 

 

• Pagtutol sa Pagproseso: Maaaring may karapatan ka na tumutol sa mga partikular na uri ng pagproseso. 
Ang mga uri na ito ay direktang marketing, pagproseso para sa pananaliksik o mga layuning pang-
estadistika at pagproseso na nakabatay sa mga lehitimong interes. Maaaring sumailalim sa pagpapakita 
ang karapatang tumnggi sa pagproseso batay sa mga lehitimong interes ng Johnson Controls sa mga 
dahilang sumasapaw sa karapatan mong tumanggi. 

 

• Pagkamabibitbit ng Data: Maaaring may karapatan kang humiling ng Pagkamabibitbit ng Data. Ang 
pagkamabibitbit ng Data ay probisyon ng Personal na Impormasyon mo sa isang anyong may istraktura, 
na karaniwang ginagamit at nababasa ng makina para madali mo o ng Johnson Controls ilipat ito sa 
panibagong kompanya. Sasailalim sa mga pagbabawala ng karapatan sa Pagkamabibitbit ng Data. 
Halimbawa, hindi nalalapat ang Pagkamabitbit ng Data sa mga record na papeles, at hindi nito dapat 
pangungunahan ang mga karapatan ng ibang tao, o ng maselang impormasyon ng kompanya. 

 

• Karapatan na hindi sumailalim sa mga desisyong nakabatay lang sa Awtomationg Pagpapasya: 
Maaaringmay karapatan ka na hindi sumailim sa mga desisyon na nakabatay lang sa awtomatikong 
pagproseso (hal. walang pamamagitan ng tao), kung ang mga desisyon na iyon ay lumilikha ng mga 
epektong legal o malaki ang magiging epekto sa iyo. Ang Awtomatikong Pagproseso ay Pagproseso ng 
Personal na Impormasyon mo sa pamamaraang awtomatiko. 

 

Maaaring may karapatan ka ring magsampa ng reklamo sa namamahalang awtoridad. 
 

Maaaring hilingin mong isagawa ang alinman sa mga karapatang ito sa pamamagitan ng iyong lokal na kaugnay sa 
Human Resources o sa Privacy Office sa privacy@jci.com. 

mailto:privacy@jci.com


Update: Hunyo 2019 

Pahina
5 

 

 

 
11. Pahintulot at Pagbawi ng Pahintulot 

 

Kung ang pagpayag mo ang legal na batayan sa pagproseso ng Personal na Impormasyon mo o Mga Espesyal na 
Kategorya ng Personal na Impormasyon, maaari mong bawiin ang anumang pahintulot na naunang ibinigay para 
sa partikular na layunin, nang walang singil, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming Privacy Office sa 
privacy@jci.com. 

 

12. Mga Alalahanin sa Privacy at Paano makipag-ugnayan sa amin 
 

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa abisong ito o naniniwala kang hindi iningatan ang Personal na 
Impormasyon mo nang naaayon sa umiiral na batas o sa abisong ito, mayroon kang ilang opsiyon: 

 

• Konsultahin ang Privacy Portal para kilalanin ang lokal mong punto ng kontak para sa Pagkapribado ng 

Data, 

• Kontakin ang Tanggapan ng Pagkapribado sa privacy@jci.com. 

• Talakayin ang problema sa supervisor mo o sa ibang supervisor o manager, 

• Makipag-ugnayan sa Human Resources department, 

• Kung angkop sa bansa mo, maaari mo ring kontakin ang Johnson Controls 24-oras na Integrity 
Helpline sa: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com 

 

13. Mga pagbabago sa aming Abiso sa Privacy 
 

Maaaring baguhin namin ang abisong ito sa pana-panahon, sakaling kailangang gawin ito. Maaari rin na 
madagdagan ang abisong ito ng iba pang pahayag kung kinakailangan para masunod ang mga lokal na hinihingi sa 
bansa kung saan ka nananahan, o kung saan mayroong kasunduan sa pangangatawan sa empleyado. 

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

