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THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NHÂN VIÊN TOÀN CẦU 

 
Johnson Controls International plc cùng các công ty liên kết của họ (gọi chung là Johnson Controls) 

quan tâm đến quyền riêng tư của quý vị và cam kết sẽ xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị theo các biện 

pháp xử lý thông tin hợp lý và luật bảo vệ thông tin riêng tư hiện hành. 

 
Để thể hiện cam kết bảo vệ quyền riêng tư của mình, chúng tôi đã thiết lập một bộ Quy tắc Doanh 

nghiệp Ràng buộc (“BCR”). Bộ quy tắc này chứa các cam kết về quyền riêng tư trên toàn cầu của 

chúng tôi, bao gồm chính sách của chúng tôi về việc truyền tải thông tin cá nhân và các quyền riêng 

tư của cá nhân liên quan, với mục tiêu nhằm đảm bảo Thông tin Cá nhân của quý vị được bảo vệ khi 

được xử lý bởi các đơn vị liên kết của chúng tôi trên toàn thế giới. Các BCR này đã được phê duyệt 

bởi Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu. Quý vị có thể tham khảo BCR của chúng tôi trên Cổng thông 

tin Riêng tư. 
 

1. Phạ m vi 
 

Thông báo toàn cầu này giải thích cách Johnson Controls xử lý thông tin cá nhân của các nhân viên, ứng 

viên, nhân viên thực tập, cựu nhân viên, người phụ thuộc, người thụ hưởng, nhà thầu, cố vấn và các lao 

động tạm thời trong quá trình hoạt động của họ. 

 

Thông tin Cá nhân có nghĩa là mọi thông tin liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể được 

xác định; người này có thể được xác định một cách trực tiếp hay gián tiếp bằng cách tham chiếu đến một 

thông tin định danh ví dụ như tên, một số hiệu định danh, dữ liệu vị trí, một định danh trực tuyến, hoặc đến 

một hay nhiều yếu tố cụ thể liên quan đến đặc điểm vật lý, sinh lý, di truyền, trí óc, kinh tế, văn hóa hoặc 

xã hội của cá nhân đó. 

 
Các Hạng mục Đặc biệt của Thông tin Cá nhân (còn được gọi là Thông tin Cá nhân Nhạy cảm) nghĩa là 

Thông tin Cá nhân thuộc các hạng mục sau: nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng 

tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc đời sống tình 

dục hoặc khuynh hướng tình dục, dữ liệu di truyền, và dữ liệu sinh trắc nếu được xử lý để xác định riêng 

một người. 

 
2. Danh tính của Đơn vị Điều khiển Dữ liệu 

 

Để xác định đơn vị Johnson Controls chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân của quý vị, hãy liên hệ với 
Phòng Nhân sự hoặc Văn phòng Quyền Riêng tư (privacy@jci.com). 

 

3. Các Hạng mục Thông tin Cá nhân 
 

Trong quá trình hoạt động thông thường của bộ phận nhân sự và kinh doanh, chúng tôi sẽ xử lý các hạng 

mục thông tin cá nhân sau đây: 

• Thông tin định danh cá nhân ví dụ như tên, địa chỉ nhà, ngày sinh, giới tính, ảnh liên quan đến 

công việc và số điện thoại nhà của quý vị; 

• Các số định danh được chính phủ cấp, ví dụ như chứng minh thư cho mục đích trả tiền lương; 

• Tình trạng nhập cư, quyền làm việc và tình trạng cư trú; 

• Chi tiết liên hệ gia đình và khẩn cấp; 

• Thông tin liên quan đến công việc, ví dụ như số năm làm việc, địa điểm làm việc, ID của chủ 

lao động, hồ sơ làm việc, số ngày nghỉ du lịch, và dữ liệu hợp đồng; 

• Thông tin về giáo dục và đào tạo, ví dụ như các giải thưởng giáo dục, chứng nhận và giấy 

phép, hồ sơ hướng nghiệp và tham gia đào tạo nội bộ của quý vị; 
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• Dữ liệu liên quan đến tuyển dụng và hiệu quả, ví dụ như các mục tiêu, điểm đánh giá, bình luận, 

kết quả phản hồi, lịch sử sự nghiệp, trang thiết bị làm việc, sự nghiệp và kế hoạch tiếp diễn, kỹ 
năng và trình độ cùng các chứng nhận liên quan đến công việc khác; 

• Thông tin liên quan đến việc quý vị sử dụng các tài sản của Johnson Controls, cụ thể là các 

máy tính và hệ thống viễn thông của họ, cũng như lưu lượng được tạo trên Internet; 

• Thông tin cần thiết để quản lý tuân thủ và rủi ro, ví dụ như hồ sơ kỷ luật, báo cáo kiểm tra tiểu 

sử và dữ liệu bảo mật; và 

• Thông tin liên quan đến trả lương và thanh toán hoặc phúc lợi, ví dụ như thông tin tiền lương và 

bảo hiểm, người phụ thuộc, số định danh chính phủ hoặc mã số thuế, chi tiết tài khoản ngân 

hàng, cùng các thông tin phúc lợi liên quan đến việc làm, thông tin gia đình và người phụ thuộc. 

• Thông tin du lịch và hộ chiếu 

• Ảnh 

 
Ngoài ra, chúng tôi có thể xử lý các Hạng mục Thông tin Cá nhân Đặc biệt của quý vị như: 

• Thông tin sức khỏe và ốm đau, ví dụ như chứng nhận y tế; 

• Tư cách thành viên công đoàn; và 

• Tiền án tiền sự (tại một số quốc gia nhất định) 

 
4. Cơ sở pháp lý cho việc Xử lý 

 

Chúng tôi sẽ xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị dựa trên các cơ sở pháp lý sau: 

• Để thực hiện một hợp đồng với quý vị; 

• Vì lợi ích hợp pháp của Johnson Controls, để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi một cách 

hiệu quả và năng suất; 

• Theo yêu cầu của pháp luật; 

• Sự đồng ý của quý vị nếu được yêu cầu và theo chừng mực của pháp luật hiện hành; và 

• Lợi ích sống còn của quý vị. 
 

Chúng tôi sẽ xử lý các Hạng mục Thông tin Cá nhân Đặc biệt của quý vị dựa trên các cơ sở pháp lý sau: 

• Sự đồng thuận rõ ràng của quý vị; 

• Luật lao động; 

• Lợi ích sống còn của quý vị; 

• Dữ liệu công khai; và 

• Khiếu nại pháp lý. 
 

5. Mục đích của việc Xử lý 
 

Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân vì các mục đích sau: 

• lập kế hoạch về lực lượng lao động, tuyển dụng và nhân sự; 

• quản trị lực lượng lao động, trả tiền lương, các chương trình bồi thường và phúc lợi; 

• quản lý hiệu quả, học tập và phát triển; 

• lập kế hoạch thăng chức và kế thừa; 

• tuân thủ pháp lý, bao gồm tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chính phủ về thông tin, lưu giữ 

thế chấp, khấu trừ lương và tuân thủ về thuế; 

• quản lý nơi làm việc, ví dụ như các chương trình du lịch và chi tiêu, cũng như các chương trình 

sức khỏe và an toàn nội bộ; 

• báo cáo nội bộ; 

• kiểm toán; 

• để bảo vệ Johnson Controls, lực lượng lao động của họ và công chúng khỏi bị thương tích, 

trộm cắp, nghĩa vụ pháp lý, lừa đảo, lạm dụng hoặc các tổn hại khác; và 
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• các mục đích kinh doanh hợp pháp và thông thường khác. 

Johnson Controls cũng giám sát và lọc việc sử dụng các thiết bị, mạng của công ty và lưu lượng Internet 

cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, cụ thể là cho: 

• Đảm bảo sự toàn vẹn của Hệ thống Thông tin, phát hiện và ngăn chặn các hành động tội ác, 

bao gồm tội phạm mạng; 

• Bảo vệ thông tin, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đến, thông tin cá nhân, thông tin bí mật, 

và thông tin kinh doanh có giá trị khỏi bị phá hủy, mất, sửa đổi, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc 

hack; 

• Bảo mật hoạt động hiệu quả của Hệ thống Thông tin công ty; 

• Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nghĩa vụ tự quản lý; và 

• Phát hiện các trường hợp không tuân thủ với chính sách sử dụng Internet và Quy tắc Đạo đức 

của Johnson Controls. 

 
6. Đơn vị tiếp nhận Thông tin Cá nhân 

 

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý vị trong những trường hợp sau: 

• Các đơn vị Johnson Controls khác, đơn vị liên doanh, nhà thầu phụ, nhà cung cấp hoặc cung 

ứng thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ cho những mục đích nói trên; 

• Một tổ chức mới thành lập hoặc được mua lại nếu Johnson Controls có liên quan đến việc sáp 

nhập, bán hoặc chuyển giao một số hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của họ; 

• Mọi đơn vị tiếp nhận, nếu chúng tôi bắt buộc phải làm điều này theo trát của tòa án hoặc luật 

pháp hiện hành; 

• Mọi đơn vị tiếp nhận, với sự đồng thuận của quý vị, ví dụ như để xác minh tình trạng việc làm 

hoặc vay ngân hàng; hoặc 

• Mọi đơn vị tiếp nhận khi cần thiết, ví dụ như trong các tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính 

mạng. 

 
7. Chuyển Thông tin Quốc tế 

 

Các bên thứ ba, chi nhánh và đơn vị liên kết mà Thông tin Cá nhân của quý vị có thể được tiết lộ đến có 

thể nằm ở khắp thế giới, bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Slovakia và Mexico; do đó, thông tin này có thể được gửi đến 

các quốc gia có luật về quyền riêng tư khác với quốc gia cư trú của quý vị. Trong trường hợp đó, chúng tôi 

sẽ có các biện pháp để đảm bảo Thông tin Cá nhân của quý vị nhận được cấp độ bảo vệ phù hợp, bao gồm 

Quy tắc Doanh nghiệp Ràng buộc thiết lập tiêu chuẩn của chúng tôi đối với việc xử lý thông tin cá nhân, và 

các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn. Khi cần thiết, theo yêu cầu của pháp luật địa phương, chúng tôi có 

thể yêu cầu sự đồng thuận của quý vị. 
 
8. Bảo lưu 

 

Thông tin Cá nhân của quý vị sẽ được bảo lưu trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập, 

thông thường là cho thời hạn của bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào và cho bất kỳ thời hạn nào sau đó theo 

yêu cầu hợp pháp hoặc theo sự cho phép của pháp luật hiện hành. Lịch Bảo lưu Hồ sơ Johnson Controls 

có thể được tìm thấy trên: https://my.jci.com/Ethics/Pages/RIM.aspx. 
 

9. Bảo vệ và Bảo mật 
 

Johnson Controls có các biện pháp đề phòng để bảo vệ Thông tin Cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai, hay 

bị truy cập, tiết lộ, sửa đổi và phá hủy trái phép. Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp kỹ thuật và tổ chức 

phù hợp để bảo vệ hệ thống thông tin lưu trữ Thông tin Cá nhân của quý vị, và chúng tôi cũng yêu cầu các 

đơn vị cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ Thông tin Cá nhân của quý vị qua hợp đồng. 
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10. Quyền của quý vị 
 

Quyền của quý vị có thể phụ thuộc vào luật pháp địa phương. Johnson Controls sẽ tuân thủ pháp luật địa 

phương khi đáp lại các yêu cầu về quyền riêng tư, ví dụ như các yêu cầu dưới đây. 

• Thông tin và Truy cập: Quý vị có thể yêu cầu truy cập Thông tin Cá nhân của mình, được cung cấp 

thông tin bổ sung, và được cung cấp một bản sao của Thông tin Cá nhân này. Quyền Thông tin và 

Truy cập có một số hạn chế. Ví dụ, việc truy cập có thể bị từ chối (i) trong trường hợp yêu cầu truy 

cập lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc (ii) nếu việc cung cấp quyền truy cập hoặc 

sửa đổi đó có thể vi phạm quyền riêng tư của một người khác hoặc làm lộ thông tin nhạy cảm của 

công ty. 

 

• Sửa chữa: Quý vị có thể yêu cầu sửa chữa và/hoặc cập nhật những Thông tin Cá nhân không chính 

xác hoặc lỗi thời của mình. 

 

• Xóa: Quý vị có quyền yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình. Quyền này phải tuân thủ một số 

hạn chế. 

 

• Hạn chế: Quý vị có quyền yêu cầu hạn chế Thông tin Cá nhân của mình. Việc hạn chế có nghĩa 

Thông tin Cá nhân của quý vị chỉ được lưu trữ bởi Johnson Controls, và không được xử lý thêm, 

trong khi than phiền của quý vị đang được giải quyết. 

 

• Phản đối việc Xử lý: Quý vị có quyền phản đối một số loại hình xử lý cụ thể. Các loại hình này bao 

gồm tiếp thị trực tiếp, xử lý cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê và xử lý dựa trên các lợi ích 

hợp pháp. Quyền phản đối việc xử lý dựa trên các lợi ích hợp pháp có thể phải tuân thủ quyền của 

Johnson Controls trong việc chứng minh các cơ sở hợp lý để vô hiệu quyền phản đối của quý vị. 
 

• Dữ liệu Linh động: Quý vị có quyền yêu cầu Dữ liệu Linh động. Dữ liệu Linh động là việc cung cấp 

Thông tin Cá nhân của quý vị trong một định dạng có cấu trúc, thông dụng và đọc được trên máy 

tính để nó có thể dễ dàng được truyền tải đến quý vị hoặc đến một công ty khác từ Johnson Controls. 

Quyền Dữ liệu Linh động phải tuân thủ một số hạn chế. Ví dụ, Dữ liệu Linh động không áp dụng 

cho hồ sơ giấy, và không được ảnh hưởng đến quyền của những người khác, hoặc thông tin nhạy 

cảm của công ty. 

 

• Quyền không phải chịu những quyết định chỉ dựa vào Quy trình Ra Quyết định Tự động: Quý vị có 

quyền không phải chịu những quyết định chỉ dựa vào quy trình xử lý tự động (nghĩa là không có sự 

can thiệp của con người), nếu các quyết định đó có ý nghĩa pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể đến 

quý vị. Xử lý Tự động là Xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị một cách tự động. 

 

Quý vị cũng có quyền nộp đơn than phiền cho một cơ quan giám sát. 

 
Quý vị có thể yêu cầu thực thi bất kỳ quyền nào trên đây thông qua liên hệ Nhân sự tại địa phương hoặc 

Văn phòng Quyền Riêng tư tại địa chỉ privacy@jci.com. 

 

11. Đồng thuận và Rút lại Đồng thuận 
 

Nếu sự đồng thuận là cơ sở pháp lý cho việc xử lý Thông tin Cá nhân hoặc Hạng mục Thông tin Cá nhân 
Đặc biệt của quý vị, quý vị có thể miễn phí rút lại mọi sự đồng thuận đã được cấp trước đây cho một 
mục đích cụ thể bằng cách liên hệ với Văn phòng Quyền Riêng tư của chúng tôi theo địa chỉ 
privacy@jci.com. 
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12. Các Lo ngại về Quyền Riêng tư và Cách để liên hệ với chúng tôi 
 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về thông báo này, hoặc nếu quý vị tin rằng Thông tin Cá nhân của mình 

không được xử lý đúng theo pháp luật hiện hành hoặc thông báo này, quý vị có một vài lựa chọn: 

 

• Tham vấn Cổng thông tin Riêng tư để xác định điểm liên hệ về Quyền Riêng tư Dữ liệu tại địa 

phương, 

• Liên hệ với Văn phòng Quyền Riêng tư tại privacy@jci.com. 

• Thảo luận vấn đề này với người giám sát của quý vị, hoặc một người giám sát hay quản lý khác, 

• Liên hệ với phòng Nhân sự, 

• Nếu phù hợp ở quốc gia của quý vị, quý vị cũng có thể liên hệ với Integrity Helpline 24 giờ 

của Johnson Controls tại: www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com. 
 

13. Các Sửa đổi đến Thông báo Riêng tư của chúng tôi 
 

Chúng tôi có thể sửa đổi thông báo này theo thời gian, nếu việc này là cần thiết. Thông báo này cũng có 

thể được bổ trợ bởi các tuyên bố khác nếu cần để tuân thủ yêu cầu của địa phương ở quốc gia nơi quý vị 
sinh sống, hoặc nếu tồn tại các thỏa thuận đại diện nhân viên. 

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

