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DUNYO MIQYOSIDAGI ISHCHI-XODIMNING SHAXSIY MAʻLUMOTLARINI MAXFIY SAQLASH TOʻGʻRISIDA BILDIRUV 

 
Johnson Controls International plc va uning shoʻba kompaniyalari (birgalikda, Johnson Controls) 
maʻlumotlaringizni maxfiy saqlashning gʻamini yeydi, hamda maʻlumotlardan halol foydalanish tamoyillariga va 
maʻlumotlar daxlsizligi toʻgʻrisida qonunlarga muvofiq Shaxsiy Maʻlumotlaringizni oʻzlashriish majburiyatini oladi. 

 
Maʻlumotlarni maxfiy saqlash boʻyicha majburiyatimiz belgisi sifatida, Korxona doirasidagi (Korporativ) 
Majburiy Qoidalar ("KMQ") toʻplamini qabul qildik.  Bular dunyo boʻylab shoʻba korxonalarimiz tomonidan 
oʻzlashtirilganda Shaxsiy maʻlumotlaringiz himoyalanishiga kafolat berish maqsadida, bizning dunyo 
miqyosidagi maʻlumotlarni maxfiy saqlaish majburiatlarini, jumladan shaxsiy maʻlumotlaringizni uzatish 
boʻyicha tutgan yoʻnalishimizni va bu bilan bogʻliq yakka (jismoniy) shaxs maʻlumotlarini maxfiy saqlash 
huquqlarini qamrab oladi. Bu KMQlar Evropa Shaxsiy Maʻlumotlarni Himoya qilish toʻgʻrisida qonunning 
bajarilish ustidan nazorat Organi tomonidan tasdiqlangan. Siz KMQlarimiz boʻyicha  Maxfiylik Portal-idan 
maslaxat olishingiz mumkin. 

 

1. Mazmuni 
 

Ushbu umumiy bildiruv Johnson Controls oʻz faoliyati davomida, ishchi-xodimlar, ishga talabgorlar, amaliyot 
oʻtayotgan shogirdlar, sobiq xodimlar, boqimandalar, imtiyozli oluvchilar, pudratchilar, maslahatchilar va 
vaqtinchalik yollanma ishchilarga tegishli shaxsiy maʻlumotlarini qanday qayta ishlashini tushuntiradi. 

 

Shaxsiy maʻlumot shaxsi aniqlangan yoki shaxsi aniqlanishi mumkin jismoniy shaxsga; oʻsha jismoniy shaxsning 
ismi, taniqlik raqami, manzili toʻgʻrisida maʻlumot, onlayn taniqlik belgisi, yoki jismoniy, psixologik, genetik, aqliy, 
iqtisodiy, maʻdaniy yoki ijtimoiy taniqlik belgisi kabi taniqlik belgilar boʻyicha bilvosita yoki bevosita shaxsi 
aniqlanishi mumkin boʻlgan biriga daxldor har qanday maʻlumotlarni anglatadi.  

 
Shaxsiy Maʻlumotlarning (Maxfiy Shaxsiy Maʻlumot sifatida ham maʻlum) maxsus toifasi quyidagi toifalardagi 
Shaxsiy maʻlumotlarni bildiradi: irqiy yoki etnik kelib chiqishi, siyosiy fikrlari, diniy yoki falsafiy eʻtiqodi, kasaba 
uyushmasiga aʻzoligi, salomatlik yoki jinisy hayot yohud jinsiy maylga daxldor maʻlumotlar, hamda noyob tarzda 
shaxs taniqligini aniqlash uchun oʻzlashtirilgan genetik va biometrik maʻlumotlar.  

 
2. Shaxsiy maʻlumotlar bilan ishlochi xodimning taniqlik belgisi 

 

Shaxsiy maʻlumotingizni oʻzlashtirish boʻyicha maʻsul Johnson Controls yuridik shaxsining taniqlik belgisini 
aniqlash uchun, Kadrlar boʻlimi yoki Maʻlumotlarni maxfiy saqlash idorasi bilan bogʻlanishingiz mumkin 
(privacy@jci.com). 

 

3. Shaxsiy Maʻlumotlarning toifalari 
 

Inson resurslari va tadbirkorlik faoliyatlarining normal kechishi davomida, shaxsiy maʻlumotlarning quyidagi 
toifalarini oʻzlashtiramiz: 

• Ismingiz, uy manzilingiz, tugʻilgan sanangiz, jinsingiz, ishga daxldor fotosuratlar va uy telefon 
raqamingiz kabi shaxsiy taniqlik maʻlumotlari; 

• Toʻlov qaydnomasi maqsadlarida Davlat TB (ID) kabi Davlat tomonidan berilgan taniqlik raqamlari; 

• Boshqa mamlakatdan koʻchib kelish, mehnat qilish huquqi va istimoqat maqomi; 

• Oila va favqulodda vaziyatlarda bogʻlanish uchun batafsil maʻlumotlar; 

• Xizmat oʻtalgan yil, ish joylashgan manzil, ish TB-i (ID), mehnat staji, taʻtil munosabati bilan ish 
qoldirish va bogʻlanish maʻlumotlarin kabi ishga daxldor maʻlumotlar; 

• Taʻlim boʻyicha mukofotlaringiz, guvohnomalaringiz va ruxsatnomalaringiz, kasbiy qaydnomalaringiz 
va ishlab chiqarishdan ajralmagan taʻlimga qatnashish kabi taʻlimiy va oʻqituv maʻlumotlarini; 

https://my.jci.com/privacy/Pages/default.aspx
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• Qoʻyilgan vazifalar, reyting ballari, izohlar, talab va taklif natijalari, kasbiy malaka, mehnat vositalari, 
kasb va ishni meros qoldirishni rejalashtirish, mahoratlar va malakalar va boshqa ishga taaluqli sifatlar 
kabi ishga yollash va ishni bajarishga tegishli maʻlumotlar; 

• Johnson Controlning mulklarini, xususan uning kompyuterlari va telekommunikatsiya tizimlari, 
hamda Internetda shakllangan traffikdan foydalanishingizga daxldor maʻlumotlar; 

• Yozma hayfsanlar, tarjimai-hol maʻlumotlarini tekshirish qaydnomalari va xavfsizlik maʻlumotlari kabi 
muvofiqlikni nazorat etish va xatarlarni nazorat etish uchun zaruriy maʻlumotlar; hamda 

• Oylik va sugʻurta maʻlumotlari, davlat tomonidan berilgan taniqlik belgilari yoki soliq raqamlari, bank 
hisobi batafsilliklari, hamda ishga daxldor imtiyozlar boyʻicha maʻlumotlar, oila va boqimanda 
toʻgʻrisida maʻlumotlar kabi toʻlov qaydnomasi va toʻlov yoki imtiyozlarga tegishli maʻlumotlar. 

• Sayohat va pasportga tegishli maʻlumotlar 

• Fotosuratlar 
 

Bundan tashqari, Shaxsiy Maʻlumotlaringizning Maxsus Toifasini oʻzlashtirishimiz mumkin, masalan: 

• Tibbiy guvohnomalar kabi salomatlik va xastalikka oid maʻlumotlar; 

• Kasaba uyushmalari; va 

• Jinoiy ayblovlar va taʻqiblar (maʻlum mamlakatlarda) 
 

4. Maʻlumotlarni oʻzlashtirish uchun qonuniy asoslar 
 

Shaxsiy maʻlumotlaringizni quyidagi huquqiy asoslarda oʻzlashtiramiz: 

• Shartnomaning siz tomoningizdan bajarilishi; 

• Ishlarimizni samarali va natijali yuritish uchun Johnson Controls-ning, toʻlaqonli qonuniy manfaatlari; 

• Qonunda talab qilingani kabi; 

• Zarurat hollarda va amaldagi qonunchilik doirasida sizning roziligingiz; hamda 

• Sizning hayotiy manfaatlaringiz. 
 

Shaxsiy maʻlumotlaringizning Maxsus Toifasini quyidagi huquqiy asoslarda oʻzlashtiramiz: 

• Sizning ochiqdan-ochiq roziligingiz; 

• Mehnat qonunchiligi; 

• Sizning hayotiy manfaatlaringiz; 

• Ommaga maʻlum maʻlumotlar; va 

• Daʻvo arizalari. 
 

5. Maʻlumotlarni oʻzlashtirish maqsadlari 
 

Shaxsiy maʻlumotlarni quyidagi maqsadlarda oʻzlashtiramiz: 

• Ishchi-xodimdan foydalanish, ishga yollash va kadrlar bilan taʻminlash; 

• Xodimlarni boshqaruv, toʻlov qaydnomasi, tovon va imtiyoz dasturlari; 

• xizmat faoliyatini boshqarish, oʻrganish va oʻsish; 

• yuqori mansabga koʻtarilish va ishni meros qoldirishni rejalashtirish; 

• Qonunga muvofiqlik, xususan maʻlumot, garovlar, uchinchi shaxs ixtiyorida boʻlgan mulkni xatlashlar 
uchun davlat organi talablariga muvofiqlik va soliq majburiyatlarini bajarish; 

• sayohat va xarj dasturlari, hamda ichki salomatlik va xavfsizlik dasturlari kabi ish oʻrnida mehnatni 
tashkil qilish; 

• ichki hisobot; 

• audit; 

• Johnson Controls, uning ishchi kuchini, hamda ommani shikastlanish, oʻgʻirlik, qonuniy javobgarlik, 
firibgarlik yoki suisteʻmol yohud boshqa zararlardan muhofaza qilish; va 

• boshqa qonuniy va odatiy tijorat bilan bogʻliq maqsadlarda maʻlumotlarni oʻzlashtiramiz. 
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Johnson Controls shuningdek qonuniy tadbirkorlik maqsadlarida kompaniya qurilmalaridan, tarmoqlarimizdan, 
hamda internet trafigidan foydalanishni nazorat qiladi va suzgidan oʻtkazadi, jumladan: 

• Maʻlumotlar Tizimlarining yetarlicha Xolisligini taʻminlash, hamda jinoiy qilmishlarni, shu jumladan 
kiber-jinoyatni aniqlash va oldini olish; 

• Maʻlumotlarni himoyalash, jumladan shaxsiy maʻlumot, maxfiy maʻlumot va oʻta muhim qimmatli 
tijorat maʻlumotini barbod boʻlishi, yoʻqolishi, oʻzgaratirilishi, qonunga zid foydalanish, fosh qilinishi 
yoki qonunga zid ravishda dasturiy tizim himoyasini buzib kirishlarga cheklanmasdan joriy etiladi; 

• Oʻzining Maʻlumot Tizimlarining samarali ishlashini taʻminlaydi; 

• Amaldagi tartibga soluvchi va oʻzini-oʻzi tartibga soluvchi majburiyatlarga muvofiqlikni taʻminlash; va 

• Johnson Controls-ning Internetdan foydalanish va Etika meʻyorlari boʻyicha tartib-taomillariga 
muvofiq kelmaslik holatlarini aniqlash. 

 
6. Shaxsiy Maʻlumotlardan Foydalanuvchilar 

 

Shaxsiy maʻlumotlaringizni quyidagi vaziyatlarda fosh qilishimiz mumkin: 

• Yuqorida bayon qilingan maqsadlarda bizning nomimizdan xizmatlar koʻrsatadigan Johnson Controls-
ning boshqa yuridik shaxslari, qoʻshma korxonalari, subpudratchilari, xizmat koʻrsatuvchilari yoki 
taʻminotchilari; 

• Agar Johnson Controls oʻz bizneslarining baʻzi yoki barchasining qoʻshilishi, sotilishi yoki boshqaga 
oʻtkazilishiga ishtiroki boʻlgan taqdirda, yangi shakllangan yoki xaridor tashkilot;  

• Agar bizning shunday qilishimiz talab etilsa, jumladan, amaldagi sud qarori yoki qonun orqali, har 
qanday foydalanuvchi; 

• Ish joyidan maʻlumotnoma yoki bank omonatlari kabilar uchun sizning roziligingiz bilan har qanday 

foydlanuvchilar; yoki 

• Hayotga xavf tugʻdiruvchi favqulodda vaziyatlarda oʻrinli tarzda zaruriy boʻlgan har qanday 

foydlanuvchillar. 
 

7. Halqaro Uzatuvlar 
 

Shaxsiy ma’lumotingiz uzatilishi mumkin bo‘lgan uchinchi tomonlar, sho‘ba korxonalar va filiallar dunyoning 
ko‘plab mamlakatlari, jumladan, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Hindiston, Slovakiya va Meksikada joylashgan bo‘lishi 
mumkin; shuning uchun ma’lumotlar maxfylik to‘g‘risidagi qonunlari siz yashayotgan mamlakatnikidan bohqacha 
bo‘lgan mamlakatlarga jo‘natilishi mumkin. Bunday holatlarda, Shaxsiy Maʻlumotingiz yetarlicha himoya darajasi 
bilan taʻminlanishi maqsadida chora koʻramis, jumladan u shaxsiy maʻlumotlarni oʻzlashtirish uchun yuksak 
standardlarimizni bayon qilib, bizning Korparativ Majburiy Qoidalarimizni, hamda Bir qolipdagi Shartnoma 
Shartlarimizni oʻz ichiga oladi. Zarurat hollarda, mahalliy qonunga muvofiq, sizning roziligingizni soʻrashimiz 
mumkin. 

 
8. Maʻlumotlarni Saqlab turish 

 

Shaxsiy Maʻlumotlaringiz qaysi maqsadda olingan boʻlsa, oʻsha maqsadda ishlatilishiga erishilguncha, odatda har 
qanday shartnoma munosabatlarining davomiyligi va amaldagi qonunda qonuniy tarzda talab qilingan yoki ruxsat 
berilgan har qanday vaqt oraligʻi mobaynida saqlab turiladi. Johnson Controls Qaydnomalarini Saqlab turish 
jadvallarini quyidagi manzildan topishingiz mumkin: https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx. 

 

https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx
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9. Himoya va Xavfsizlik 
 

Johnson Controls Shaxsiy Maʻlumotlarni yoqolish, suʻisteʻmol qilish va qonunga zid foydalanish, fosh qilish, 
oʻzgartirish va buzishdan himoyalash maqsadida oldindan choralar koʻradi. Sizning Shaxsiy Maʻlumotlaringiz 
saqlangan maʻlumot tizimlarni himoyalash uchun tegishli texnik va tashkiliy choralarni koʻrdik, hamda biz 
pudratchi va xizmat taʻminotchilarimizdan shartnoma vositasida Shaxsiy Mʻalumotlaringizni himoyalashini talab 
qilamiz. 

 
10. Haq-huquqlaringiz 

 

Haq-huquqlaringiz mahalliy qonunga asoslanadi. Johnson Controls quyida keltirilganlar kabi maʻlumotlarni maxfiy 
saqlash huquqlari boʻyicha talablarga javob berishda mahalliy qonun doirasida yuritiladi. 

• Maʻlumot va Foydalanish huquqi: Shaxsiy Maʻlumotingizdan foydalanish huquqini soʻrashingiz, 
qoʻshimcha maʻlumot taʻminlanishini, hamda Shaxsiy Maʻlumotingizning nusxasini berishini soʻrashingiz 
mumkin. Maʻlumot va Kirish huquqi baʻzi cheklovlarga ega. Misol uchun, maʻlumotdan foydalanish 
huquqi(i) qisqa vaqt oraliqda qayta kirish holatida, yoki (ii) bunday foydalanish huquqi bilan 
taʻminlayotgan yoki tuzatish boshqa kishining maxfiyligiga murosa qilishi yoki kompaniyaning maxfiy 
maʻlumotlarini sababsiz oshkor qilishda rad etilishi mumkin. 

 

• Tuzatish: Yanglish yoki eskirgan Shaxsiy Maʻlumotingizni tuzatishni va/yoki yangilashni soʻrab murojaat 
qilishingiz mumkin. 

 

• Oʻchirish: SIz Shaxsiy Maʻlumotingizni oʻchirtirishga haqlisiz. Bu huquq cheklovlarga ega. 
 

• Cheklov: SIz Shaxsiy Maʻlumotingizni cheklashga haqlisiz. Cheklov Shaxsiy Maʻlumotingiz Johnson 
Controls-dagini saqlanishini, hamda shikoyatingiz muhokama etilayotganda, boshqa kelgusida 
oʻzlashtirilmasligini anglatadi. 

 

• Oʻzlashtirilishga qarshilik: Maʻlum turdagi oʻzlashtirishga qarshilik koʻrsatishga haqlisiz. Bu turlar mijozlar 
bilan toʻgʻridan-toʻgʻri ishlash, tadqiqot yoki statistika maqsadlarida maʻlumotni oʻzlashtirish va qonuniy 
manfaalar asosida maʻlumot oʻzlashtirishdir. Qonuniy manfaatlar asosida maʻlumot oʻzlashtirishga 
qarshilik koʻrsatish huquqi Johnson Controls tomonidan sizning qarshilik koʻrsatish huquqingizdan ustunlik 
qiluvchi negizlarni namoyon qilishga olib kelishi mumkin. 

 

• Maʻlumotning Koʻchuvchanligi: Maʻlumot Koʻchuvchanligini talab qilishga haqli boʻlishingiz mumkin. 
Maʻlumot Koʻchuvchanligi siz tomoningizdan yoki Johnson Controls tomonidan boshqa kompaniyaga oson 
oʻtkazilishi mumkin boʻlsin uchun Shaxsiy Maʻlumotingizni bir tartibli, koʻp ishlatiluvchi va mashinada oʻqiy 
oladigan shaklda taqdim qilishdir. Maʻlumot Koʻchuvchanligi huquqi cheklovlarga ega. Misol uchun, 
Maʻlumot Koʻchuvchanligi qogʻoz qaydlariga daxl qilmaydi va boshqalar huquqiga yoki kompaniyaning 
maxfiy maʻlumotiga ziyon keltirmaydi.  

 

• Avtomatlashgan Qaror Qabul qilishgagina asoslangan qarorlarga kerak boʻlmagan huquq: Agar qarorlar 
qonuniy natijalar olib kelsa yoki sizga sezilarli taʻsir koʻrsatsa, Avtomatlashgan Qaror Qabul qilishgagina 
asoslangan qarorlarga kerak boʻlmagan huquqga ega boʻlishingiz mumkin (yaʻni inson ishtirokisiz). 
Avtomatlashtirilgan Maʻlumotlarni Oʻzlashtirish Shaxsiy Maʻlumotingizni avtomatlashtirilgan vositalar 
orqalih Oʻzlashtirishdir. 

 

Siz yana nazorat idorasiga shikoyat qilish huquqiga egasiz. 
 

Siz Xodimlar bilan ishlash bo‘yicha mahalliy vakil yoki privacy@jci.com vebsaytidagi Maxfiylik bo‘limi orqali ushbu 
huquqdan istalganini qo‘llash uchun murojaat qilishingiz mumkin. 

mailto:privacy@jci.com
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11. Rozilik va Rozilikni bekor qilish 

 

Agarda rozilik Shaxsiy Maʻlumotingiz yoki Shaxsiy Maʻlumotingizning Maxsus Toifasini oʻzlashtirishning qonuniy 
negizi boʻlsa, avval maxsus maqsadda berilgan har qanday rozilikni, tekin, Maxfiylik Idoramizga privacy@jci.com 
manzili bilan bogʻlanish orqali bekor qilishingiz mumkin. 

 

12. Maxfiylik boʻyicha muammolar va biz bilan bogʻlanish yoʻllari 
 

Ushbu bildiruv boʻyicha sizda qandaydir savollar boʻlsa yoki Shaxsiy Maʻlumotingiz amaldagi qonun yoki ushbu 
bildiruvga muvofiq foydalanilmadi deya hisoblagan taqdiringizda, sizda turli tanlovlar bor:  

 

• Mahalliy "Ma’lumotlar maxfiyligi" bo‘yicha murojaat qilish joyingizni aniqlab olish uchun  Maxfiylik 

portali  bilan maslahatlashing, 

• privacy@jci.com vebsaytidagi Maxfiylik bo‘limiga murojaat qiling. 

• Nazoratchingiz yoki boshqa kuzatuvchi yoki boshqaruvchingiz bilan masalani muhokama qiling, 

• Kadrlar boʻlimi bilan bogʻlaning, 

• Agar mamlatingizda bo‘lsa, 24 soatlik "Johnson Controls Integrity Helpline"ga murojaat qilishingiz 
ham mumkin: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com. 

 

13. Maʻlumotlarni Maxfiy saqlash boʻyicha Bildiruvimizga oʻzgartirish va qoʻshimchalar 
 

Biz bunday qilinishi zarurat hollarida, vaqti-vaqti bilan bu bildiruvni yangilab turamiz. Bu bildiruv shuningdek siz 
yashayotgan mamlakatdagi mahalliy talablarga muvofiq kelishi yoki ishchi-xodimning vakillik toʻgʻrisidagi 
shartnomasi mavjud boʻlganda zarurat hollarda boshqa bayonotlar bilan qoʻshimcha kiritiladi. 

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