Polityka prywatności firmy Johnson Controls
Johnson Controls International plc. i należące do niej spółki afiliowane (zwane łącznie w dalszej części
Johnson Controls, my lub nasza firma) dba o prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe zgodnie
z uczciwymi praktykami dot. informacji oraz stosownymi przepisami dot. prywatności danych.
O naszym poszanowaniu prywatności świadczą stosowane przez nas obowiązujące reguły korporacyjne
(ORK). Zawierają one nasze globalne zobowiązania w zakresie prywatności, obejmujące polityki
dotyczące przekazywania danych osobowych i związane z tym prawa osób do prywatności, zapewniające
ochronę danych osobowych w trakcie przetwarzania przez nasze podmioty afiliowane na całym świecie.
Reguły ORK zostały zaaprobowane przez Europejski Urząd Ochrony Danych. Nasze reguły ORK znajdują
się na stronie startowej Prywatność.
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1. Zakres:
Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia i wykorzystywania dane osobowych przez
naszą firmę. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio przy użyciu
takich identyfikatorów, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, informacje o lokalizacji, identyfikator
online, bądź jednego lub wielu cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, mentalnych, ekonomicznych,
kulturowych lub społecznych osoby fizycznej.
1

Dane osobowe są zbierane na wiele sposobów w trakcie normalnej działalności biznesowej, zarówno w
trybie online, jak i offline. Obejmuje to na przykład czas składania zamówień lub nabywania produktów i
usług, zawieranie umów i komunikacja z naszą firmą, a także odwiedzanie i korzystanie z naszych witryn
internetowych. Otrzymujemy również dane osobowe od naszych klientów, w celu wykonania usług w ich
imieniu.
2. Tożsamość administratora danych:
Aby poznać tożsamość osoby w firmie Johnson Controls, odpowiadającej za przetwarzanie danych
osobowych, należy zwrócić się do przedstawiciela firmy Johnson Controls, posłużyć się listą lokalizacji na
oficjalnej witrynie internetowej firmy Johnson Controls (www.johnsoncontrols.com) lub skontaktować się z
naszym Biurem ds. Prywatności (privacy@jci.com).
3. Kategorie danych osobowych:
Gromadzone przez naszą firmę informacje mogą obejmować:


Informacje kontaktowe, które umożliwiają komunikację z użytkownikiem, takie jak: imię i
nazwisko, stanowisko, wiek, tytuł grzecznościowy, nazwa użytkownika, adres do
korespondencji i inne adresy umożliwiające przesyłanie wiadomości, informacje o firmie oraz
informacje rejestracyjne podawane na naszej witrynie.



Informacje dotyczące relacji biznesowych, takie jak: potencjalnie interesujące rodzaje
produktów i usług, preferencje dotyczące kontaktu i produktów, języki, zdolność kredytowa,
preferencje marketingowe oraz dane demograficzne.



Informacje dotyczące transakcji z nami, włączając w to: zakupy, zapytania, informacje o koncie
klienta, informacje o zamówieniach i umowach, szczegóły dot. dostawy, dane fakturowe i
finansowe, informacje podatkowe, historia transakcji i korespondencji, oraz informacje o
sposobie korzystania z naszych witryn internetowych.



Informacje związane z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami, które pozwalają
zabezpieczyć nasze interesy, włączając w to informacje dotyczące konfliktów, zapobiegania
oszustwom, weryfikacji wewnętrznych, a także informacje niezbędne dla ochrony naszych
placówek, takie jak nagrania wideo.



Nasze produkty mogą gromadzić informacje o systemie i zdarzeniach, związane z ich instalacją,
konfiguracją i działaniem, a także informacje zbierane w czasie ich normalnego działania.
Informacje te mogą obejmować: dane czujników, dane sprzętu, dane dotyczące przestrzeni w
budynkach, dane zużycia energii, dane usterek, dane zdarzeń, dane środowiskowe i inne dane
wewnętrzne lub zewnętrzne, a także informacje o użyciu produktu i dane o działaniu produktu.
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W pewnych okolicznościach informacje te mogą być danymi osobowymi. W przypadku
produktów wideo i systemów zabezpieczeń, informacje te mogą również obejmować dane i
sygnały audio i wideo. Natura i zakres informacji gromadzonych przez nasze produkty różni się
w zależności od rodzaju i funkcji produktu, a także typu usług, w jakich są one wykorzystywane,
zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Podstawy prawne przetwarzania:



Realizacja umowy z naszymi klientami i dostawcami.
Uzasadniony interes firmy Johnson Controls, związany zwykle z typową działalnością
gospodarczą.

5. Cele przetwarzania:


Realizacja zamówień na produkty lub usługi i związana z tym działalność, taka jak dostawa
produktów i usług, obsługa klienta, zarządzanie kontami i fakturowaniem, wsparcie i szkolenie,
aktualizowanie produktów i informacji dotyczących bezpieczeństwa, a także świadczenie
innych usług związanych z zakupem.



Zarządzanie naszymi zobowiązaniami wynikającymi z umów oraz bieżącymi relacjami, takimi
jak kontakty, analiza oraz udoskonalanie oferowanych produktów i usług, informowanie o
naszych produktach i usługach, a także o specjalnych ofertach i promocjach.



Zapewnienie bezpieczeństwa naszych witryn internetowych, sieci, systemów oraz obiektów, a
także ochrona przed oszustwami.



Zarządzanie codzienną działalnością, jak np. przetwarzanie płatności i zarządzanie kontami
finansowymi, opracowywanie produktów, zarządzanie umowami, administrowanie witryną
internetową, realizacja zasad ładu korporacyjnego, audyty, sprawozdawczość oraz
zapewnienie zgodności z przepisami.

6. Odbiorcy danych osobowych:


Strony trzecie: Firma nasza może korzystać ze stron trzecich w celu wykonania usług i funkcji w
naszym imieniu. Możemy udostępniać dane osobowe ww. stronom trzecim w celu wykonania
usług. Wszelkie przetwarzanie ww. danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z naszymi
instrukcjami oraz z pierwotnym celem.



Zgodnie z wymogami prawa: Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, dane osobowe mogą być
również udostępniane publicznie lub wymiarowi sprawiedliwości, personelowi i organom
ścigania, włączając w to wymogi bezpieczeństwa narodowego i organów ścigania, w tym
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również agencjom i sądom w krajach, gdzie prowadzimy działalność. Jeżeli dopuszczają to
przepisy prawa, możemy również ujawniać te informacje stronom trzecim (włączając w to
radców prawnych), gdy jest to konieczne dla ustalenia, realizacji roszczeń prawnych lub obrony
przed nimi, bądź dla zapewnienia innej ochrony naszej własności lub praw, własności lub praw
innych stron, a także na potrzeby audytów zewnętrznych i funkcji związanych z zapewnieniem
zgodności z przepisami oraz ładu korporacyjnego.


Fuzje i przejęcia: Dane osobowe mogą być przenoszone do strony, która przejmuje częściowo
lub w całości majątek lub aktywa firmy Johnson Controls lub jej jednostek operacyjnych w
przypadku sprzedaży, fuzji, likwidacji, upadłości itp.



Podmioty afiliowane: Wymienione wcześniej informacje mogą również być przenoszone i
udostępniane podmiotom afiliowanym firmy Johnson Controls, zgodnie z obowiązującym
prawem.

7. Transfery międzynarodowe:
Strony trzecie, podmioty zależne i afiliowane, którym mogą być ujawniane dane osobowe, mogą być
zlokalizowane na całym świecie. W związku z tym, informacje te mogą być przesyłane do krajów, gdzie
obowiązują standardy ochrony prywatności inne, niż obowiązujące w kraju zamieszkania osoby, której
dane dotyczą. W takich przypadkach, podejmujemy działania zapewniające odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych, np. stosując obowiązujące reguły korporacyjne (ORK), wyznaczające wysokie standardy
w zakresie przetwarzania danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez nas na całym świecie,
a także standardowe warunki umów, chroniące dane osobowe.
Firma Johnson Controls działa zgodnie z zasadami umowy ramowej „Privacy Shield” obowiązującej
pomiędzy UE i USA oraz Szwajcarią i USA, opracowanej przez Departament Handlu USA, w zakresie
gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych przesyłanych z terytorium Unii
Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firmy Johnson Controls Inc., Johnson Controls Battery
Group Inc., Johnson Controls Advanced Power Solutions LLC, Johnson Controls APS Productions Inc., Tyco
integrated Security LLC, Sensormatic Electronics LLC, Exacq Technologies Inc., Tyco Fire Products LP,
ShopperTrak RCT Corporation, WillFire HC LLC oraz York International Corp., uzyskały od Departamentu
Handlu certyfikat zgodności z zasadami porozumienia „Privacy Shield”. Jeżeli występuje sprzeczność
pomiędzy warunkami niniejszej polityki prywatności oraz zasadami porozumienia „Privacy Shield”,
obowiązują zasady porozumienia „Privacy Shield”. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu
„Privacy
Shield”
i
wyświetlić
certyfikat
naszej
firmy,
prosimy
odwiedzić
witrynę https://www.privacyshield.gov/.
Firma Johnson Controls ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, jakie otrzymuje w
ramach programu „Privacy Shield”, a następnie przekazuje stronom trzecim, które działają w jej imieniu
jako agenci. Firma Johnson Controls ponosi konsekwencje prawne w ramach zasad porozumienia „Privacy
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Shield”, jeżeli jej agent przetwarza ww. dane osobowe w sposób niezgodny z zasadami porozumienia
„Privacy Shield”, chyba że firma Johnson Controls udowodni, że nie ponosi za to odpowiedzialności.
Użytkownik ma w pewnych okolicznościach możliwość uzyskania wiążącego orzeczenia w postępowaniu
arbitrażowym, dotyczącym skarg w związku ze zgodnością z porozumieniem „Privacy Shield”, które nie
zostały rozstrzygnięte innymi mechanizmami porozumienia „Privacy Shield”. Dodatkowe informacje:
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Przestrzeganie zasad porozumienia
„Privacy Shield” przez firmę Johnson Controls podlega jurysdykcji Federalnej Komisja Handlu.
8. Przetrzymywanie:
Dane osobowe są przetrzymywane tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji celu, w jakim zostały
zebrane, zwykle przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres późniejszy, w zakresie
wymaganym lub dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa.
9. Ochrona danych osobowych:
Środki bezpieczeństwa stosowane w celu ochrony danych osobowych: Stosujemy odpowiednie środki
techniczne, fizyczne i organizacyjne, które pozwalają na racjonalną ochroną danych osobowych przed
przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub
dostępem, a także przed innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Dostęp do danych osobowych mają
tylko upoważnieni odbiorcy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Utrzymujemy rozbudowany program
bezpieczeństwa informacji, w zakresie proporcjonalnym do ryzyka związanego z przetwarzaniem. Program
ten jest stale udoskonalany, aby zapobiegać zagrożeniom operacyjnymi i chronić dane osobowe, z
uwzględnieniem praktyk przyjętych w branży. Podczas przetwarzania wszelkich wrażliwych danych
osobowych stosowane są rozszerzone środki zabezpieczające.
Sposób ochrony przetwarzanych danych osobowych w imieniu naszych klientów (jako podmiot
przetwarzający dane): W niektórych przypadkach wykonujemy usługę przetwarzania danych osobowych w
imieniu naszych klientów (jako podmiot przetwarzający dane). Wyżej wymienione dane osobowe zbieramy
i przetwarzamy tylko zgodnie z instrukcjami naszych klientów i nie używamy ani nie ujawniamy ich we
własnych celach. Stosujemy zabezpieczenia informacji, które chronią dane i ujawniamy oraz przekazujemy
dane osobowe tylko zgodnie z instrukcjami klienta w związku z realizacją zamówionej usługi. Jeżeli klient
nie zleci inaczej, przetwarzane w jego imieniu dane osobowe traktujemy zgodnie z naszymi zasadami
dotyczącymi ujawniania i przekazywania, określonymi w niniejszej polityce.
10. Nasze witryny internetowe:


Pliki „cookie”, dane o użyciu i tym podobne narzędzia
Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, możemy zbierać automatycznie pewne
informacje, wykorzystując do tego takie technologie, jak pliki „cookie”, znaczniki pikselowe,
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przeglądarkowe narzędzia analityczne, dzienniki serwerów oraz sygnały nawigacyjne sieci Web.
W wielu przypadkach, informacje zbierane przy użyciu plików „cookie” wykorzystywane są
anonimowo, bez odniesień do danych osobowych.
Pliki „cookie” są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez witrynę internetową na
twardy dysk komputera lub innego urządzenia, za pośrednictwem przeglądarki podczas
odwiedzania witryn internetowych. Możemy wykorzystywać pliki „cookie” dla usprawnienia
logowania do witryn i ich używania, a także do dostosowywania preferencji przeglądania i
udoskonalania funkcji naszych witryn internetowych. Pliki „cookie” mogą być wykorzystywane
do zarządzania wydajnością oraz do zbierania informacji na temat sposobu korzystania z naszej
witryny internetowej, w celach analitycznych. Mogą one być również używane do zarządzania
funkcjami, umożliwiając usprawnienie odwiedzin użytkowników, np. poprzez zapamiętywanie
preferencji językowych, haseł i szczegółów logowania. Istnieją dwa rodzaje plików „cookie”:
pliki „cookie” sesji, które są usuwane z urządzenia po opuszczeniu witryny internetowej, oraz
trwałe pliki „cookie”, które pozostają na urządzeniu dłużej lub do momentu ręcznego
usunięcia.
Możemy wykorzystywać pliki „cookie” Flash (zwane także obiektami przechowywanymi
lokalnie) i tym podobne technologie w celu personalizacji i udoskonalenia korzystania z
internetu. Adobe Flash Player jest aplikacją pozwalającą na szybkie opracowywanie
dynamicznych treści, takich jak klipy wideo i animacje. Wykorzystujemy pliki „cookie” Flash do
celów bezpieczeństwa i zapamiętywania ustawień oraz preferencji w sposób podobny do
plików „cookie” przeglądarek, jednak zarządzanie nimi odbywa się przy użyciu innego
interfejsu niż przeglądarka sieci Web. Informacje na temat zarządzania plikami „cookie” Flash
można znaleźć na stronie internetowej Adobe pod adresem www.adobe.com. Możemy
wykorzystywać pliki „cookie” Flash lub temu podobne technologie w celach ukierunkowania
zachowań lub dostarczenia reklam na podstawie zainteresowań.
Dzienniki naszych serwerów mogą również zbierać informacje dotyczące sposobu korzystania z
witryn internetowych (dane użycia). Dane te mogą obejmować: nazwę domeny użytkownika,
język, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, adres IP,
witryna lub odnośnik przekierowujący użytkownika na witrynę, witryna odwiedzana przed
wejściem na naszą witrynę oraz witryna odwiedzana po opuszczeniu naszej witryny, a także
czas spędzony na witrynie. Dane dotyczące użycia mogą być monitorowane i wykorzystywane
do mierzenia wydajności witryny i aktywności, udoskonalania projektu witryny i funkcji, a także
dla bezpieczeństwa.
Na naszych witrynach internetowych mogą być również stosowane znaczniki pikselowe oraz
sygnały nawigacyjne sieci Web. Są to niewielkie obrazy umieszczane na naszych witrynach
internetowych lub w wiadomościach e-mail, które pozwalają nam ustalić, czy użytkownik
wykonał konkretną czynność. Dostęp do tych stron, otwarcie lub kliknięcie wiadomości e-mail
6

powoduje wygenerowanie przez znaczniki pikselowe oraz sygnały nawigacyjne sieci Web
powiadomienia o tej czynności. Narzędzia te pozwalają nam mierzyć reakcje na naszą
komunikację i udoskonalać nasze strony internetowe oraz promocje.
Ustawienia przeglądarki można zmienić tak, by blokować pliki „cookie”, powiadamiać o ich
otrzymaniu, usuwać je lub przeglądać witrynę internetową używając ustawienia anonimowego
przeglądarki. Więcej informacji na temat dostosowywania i modyfikowania ustawień
przeglądarki można znaleźć w jej instrukcji lub pomocy. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na
użycie plików „cookie” lub tym podobnych technologii przechowujących informacje na jego
urządzeniu, powinien odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Należy zdawać
sobie sprawę, że brak akceptacji dla plików „cookie” i tym podobnych technologii może
powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji naszej witryny internetowej
Jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie
zgody na pliki „cookie” i tym podobne technologie przed użyciem lub zainstalowaniem ich na
swoim komputerze lub innym urządzeniu.


Udostępnianie danych oraz żądania Do-Not-Track przeglądarki: Ponieważ nie śledzimy
odwiedzających nasze witryny internetowe (i nie zezwalamy na to innym podmiotom), nie
przetwarzamy sygnałów Do-Not-Track przeglądarek sieci Web. Więcej informacji na temat
sygnałów
śledzenia
i
technologii
Do-Not-Track
zawiera
witryna
https://www.privacyshield.gov/.



Połączone witryny: Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do witryn internetowych
stron trzecich (połączone witryny). Połączone witryny nie zawsze są przez nas przeglądane,
kontrolowane lub badane. Każda z połączonych witryn może posiadać własne zasady
użytkowania i polityki prywatności. Podczas korzystania z połączonych witryn, użytkownik musi
zapoznać się z nimi i przestrzegać ich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek polityki
i praktyki połączonych witryn oraz za jakiekolwiek zawarte na nich dodatkowe łącza. Łącza te
nie oznaczają naszego poręczenia w odniesieniu do połączonych witryn, ani firm oraz usług.
Zachęcamy użytkowników do przeczytania warunków korzystania i polityk przed skorzystaniem
z połączonych witryn.



Dzieci: Nasze witryny internetowe nie są przeznaczone dla dzieci i nie wykorzystujemy naszych
witryn internetowych do gromadzenia dane osobowych dzieci, ani do działań marketingowych
skierowanych na dzieci. Jeżeli dowiemy się o podaniu danych osobowych przez dziecko za
pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych, informacje te zostaną usunięte z
naszych systemów.



Google Analytics: Możemy również wykorzystywać funkcje Google Analytics na naszej witrynie
internetowej w celu gromadzenia informacji o aktywności użytkowników online, takich jak
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odwiedzane strony, klikane łącza oraz wyszukiwania na naszych witrynach internetowych.
Informacje te możemy wykorzystywać do tworzenia raportów, a także w celach udoskonalania
witryn. Pliki „cookie” zbierają informacje w postaci anonimowej, takie jak liczba
odwiedzających witrynę, źródła odwiedzin witryny oraz odwiedzane strony. Wygenerowane
przez pliki „cookie” informacje oraz bieżący adres IP użytkownika zostaną przesłane przez
przeglądarkę i będą przechowywane przez firmę Google na serwerach w USA i innych krajach.
Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oszacowania użycia
naszej witryny internetowej, zgodnie z wcześniejszym opisem. Adresy IP zebrane za
pośrednictwem Google Analytics nie będą skojarzone z żadnymi innymi danymi będącymi w
posiadaniu Google. Więcej informacji o danych zbieranych przy użyciu Google Analytics można
znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Pliki
„cookie” można wyłączyć wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Takie działanie
może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszych witryn internetowych.
Dodatek
do
przeglądarki
blokujący
Google
Analytics
jest
dostępny
tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Technologia remarketingu Google: Nasze witryny internetowe mogą wykorzystywać
technologie remarketingu Google. Dzięki tej technologii, użytkownicy, którzy odwiedzili już
nasze usługi internetowe i wykazali zainteresowanie naszymi usługami, mogą zobaczyć
ukierunkowane reklamy na witrynach internetowych w sieci partnerskiej Google. Pozwala to
także na docieranie do użytkowników podobnych do odwiedzających naszą witrynę
internetową. Wygenerowane przez plik „cookie” informacje na temat witryny internetowej
zostaną przesłane i będą przechowywane na serwerach w USA przez firmę Google. W
przypadku przekazywania adresu IP, zostaną z niego usunięte 3 ostatnie cyfry. Dzięki użyciu
plików „cookie” można analizować zachowanie użytkowników na witrynie internetowej, a
następnie wykorzystywać te analizy w ukierunkowanych rekomendacjach i reklamach
produktów, w oparciu o zainteresowania użytkownika. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać
ukierunkowanych reklam, może wyłączyć użycie plików „cookie” w tym celu za pośrednictwem
witryny internetowej Google: https://www.google.com/settings/ads/. Użytkownicy mogą
również wyłączyć użycie plików „cookie” innych dostawców usług odwiedzając witrynę
dezaktywacyjną Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/).
Należy pamiętać, że Google posiada własną, niezależną od naszej, politykę ochrony danych.
Firma nasza nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za polityki i procedury Google. Przed
skorzystaniem z naszych witryn internetowych, prosimy przeczytać politykę prywatności
Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).



Śledzenie konwersji Facebook: Nasze witryny internetowe mogą wykorzystywać usługę pikseli
śledzenia konwersji Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA
(„Facebook”). Narzędzie to umożliwia śledzenie działań użytkowników po ich przekierowaniu
do witryny internetowej usługodawcy poprzez kliknięcie reklamy w serwisie Facebook. Dzięki
temu możemy rejestrować skuteczność reklam w serwisie Facebook, w celach statystycznych i
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badania rynku. Gromadzone dane pozostają anonimowe. Oznacza to, że nie widzimy danych
osobowych indywidualnych użytkowników. Mimo to, zgromadzone dane są zapisywane i
przetwarzane przez serwis Facebook. Serwis Facebook ma możliwość powiązania tych danych z
kontem użytkownika Facebook i wykorzystywania tych danych do własnych celów
reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystywania danych serwisu Facebook, dostępną pod
adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. Śledzenie konwersji Facebook pozwala
również serwisowi Facebook i jego partnerom na wyświetlanie reklam w serwisie Facebook i
poza nim. Dodatkowo, dla realizacji tych celów, nastąpi zapisanie pliku „cookie” na
komputerze użytkownika. Zgodę może wyrazić tylko użytkownik w wieku powyżej 13 lat. Aby
cofnąć
swoją
zgodę,
należy
kliknąć
tutaj:
https://www.facebook.com/ads/
website_custom_audiences/
11. Prawa użytkownika:
Użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania lub aktualizowania niedokładnych lub nieaktualnych danych
osobowych kontaktując się z Biurem ds. Prywatności za pośrednictwem następującego łącza: formularz
kontaktowy JCI. W zakresie określonym stosownymi przepisami, użytkownik ma prawo żądać usunięcia
swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania w zakresie jego dotyczącym, sprzeciwić się
przetwarzaniu oraz przenoszeniu danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do
organów sprawujących nadzór.
12. Zgoda i wycofanie zgody:
Poprzez podanie nam swoich danych osobowych, użytkownik oświadcza, że rozumie i zgadza się na
gromadzenie, przetwarzanie, międzynarodowe przesyłanie oraz wykorzystywanie tych informacji, zgodnie
z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. W okolicznościach wymaganych przepisami prawa,
prosimy o jawne wyrażenie zgody.
Użytkownik zawsze może sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych bezpośrednio do
marketingowych oraz wycofać wszelkie udzielone wcześniej zgody dotyczące konkretnych celów. Może to
zrobić nieodpłatnie, klikając odpowiednie łącza na naszych witrynach internetowych, postępując zgodnie z
instrukcjami podanymi w wiadomościach e-mail, bądź kontaktując się z Biurem ds. Prywatności przy użyciu
następującego łącza: formularz kontaktowy JCI.
13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
JCI szanuje prawa użytkownika zgodnie z przepisami dotyczącymi zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
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14. Kontakt z nami:
Aby skontaktować się z nami w sprawach dotyczących prywatności, pytań, uwag lub skarg, prosimy o
kontakt z naszym Biurem ds. Prywatności, klikając następujące łącze: formularz kontaktowy JCI.
Zgodnie z zasadami porozumienia „Privacy Shield”, firma Johnson Controls zobowiązuje się do rozpoznania
skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nią danych osobowych użytkownika.
Obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii zgłaszający zapytania lub skargi odnośnie polityki „Privacy Shield”
winni w pierwszej kolejności skontaktować się z naszym Biurem ds. Prywatności przy użyciu powyższego
łącza. Firma Johnson Controls zobowiązała się ponadto do współpracy z panelem powołanym przez Urzędy
Ochrony Danych UE (DPA) oraz Szwajcarskiej Federalnej Komisji ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) w
sprawach nierozstrzygniętych skarg w ramach programu „Privacy Shield”, dotyczących danych
przesyłanych z UE i Szwajcarii.
15. Modyfikacje naszej polityki prywatności:
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikacji i aktualizacji niniejszej polityki prywatności
w dowolnym czasie. Prosimy co jakiś czas sprawdzać aktualność najnowszej polityki.
16. Dodatki obowiązujące lokalnie w niektórych krajach:
Polityka prywatności została uzupełniona o konkretne informacje dotyczące niektórych krajów, jeżeli jest
to wymagane lokalnie obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowe polityki dostępne są za
pośrednictwem łącz w dodatkach lokalnych, dostępnych na stronie domowej prywatności.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem: 30 września 2017 r.
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