Johnson Controls – Adatvédelmi nyilatkozat
A Johnson Controls International plc. és kapcsolt vállalkozásai (együttesen: Johnson Controls, mi vagy minket) számára
fontos az, hogy az Ön személyes adatainak védelme a tisztességes tájékoztatási gyakorlatokkal és a hatályos
adatvédelmi törvényekkel összhangban történjen.
Az adatvédelem iránti elkötelezettségünk jegyében vezettük be a kötelező erejű vállalati szabályokat. Az ezekben
található globális szintű adatvédelmi kötelezettségvállalásaink – beleértve a személyes adatok továbbítására és a
kapcsolódó személyes adatvédelmi jogokra vonatkozó politikánkat – biztosítják az Ön személyes adatainak
védelmét, miközben a világ különböző pontjain található leányvállalataink végzik azok feldolgozását. E kötelező
erejű vállalati szabályokat az európai adatvédelmi hatóságok hagyták jóvá. Cégünk kötelező erejű vállalati szabályai
az Adatvédelem honlapon találhatók.
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1. Hatály:
A jelen adatvédelmi nyilatkozat bemutatja, hogy miként végezzük az Ön személyes adatainak gyűjtését és
felhasználását. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Normál üzleti tevékenységeink során különböző – online és offline – módokon gyűjtünk személyes adatokat. Ide
tartozik például az, hogy Ön mikor ad megrendelést, illetve vásárol terméket vagy szolgáltatást, köt megállapodást vagy
kommunikál velünk, illetve keresi fel és használja webhelyeinket. Az ügyfeleinktől is kapunk személyes adatokat, amikor
a nevükben végzünk el szolgáltatásokat.
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2. Az adatkezelő kiléte:
Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelő Johnson Controls adatkezelő azonosításához érdeklődjön a helyi
Johnson Controls kapcsolattartónál, nézze meg helyszíneink listáját a Johnson Controls nyilvános webhelyén
(www.johnsoncontrols.com) vagy forduljon adatvédelmi irodánkhoz (privacy@jci.com).

3. A személyes adatok típusai:
Az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes adatok a következők lehetnek:



Elérhetőségi adatok: ezek segítenek minket az Önnel végzett kommunikációban, pl. név, munkaköri
beosztás, életkor és megszólítás, felhasználónév, levelezési cím, telefonszámok, e-mail cím vagy egyéb
címek, ahova üzeneteket, vállalati tájékoztatást és regisztrálási információkat tudunk Önnek küldeni.



Kapcsolati adatok: ezek segítenek az Önnel folytatott üzleti tevékenységekben, pl. az Ön számára érdekes
termékek és szolgáltatások, kapcsolattartási és termék preferenciák, nyelvek, hitelképesség, értékesítési
preferenciák és demográfiai adatok.



Tranzakciós adatok: a velünk folytatott interakcióra vonatkoznak, pl. vásárlások, érdeklődések,
ügyfélszámla adatok, rendelési és szerződéses adatok, kiszállítási részletek, számlázási és pénzügyi adatok,
adóügyi információk, korábbi ügyletek és levelezések, információk arról, hogy Ön miként használja
webhelyeinket.



Biztonsági és megfelelési adatok: ezek segítik az érdekeink biztosítását, pl. összeférhetetlenségi
ellenőrzés, csalásmegelőzés és belső vizsgálat, valamint a telephelyeink biztonságához szükséges
információk, többek között videófelvételek.



Termékeink a beállításra, konfigurálásra és üzemeltetésre vonatkozóan is gyűjthetnek rendszer- és
eseményadatokat, a normál működés során gyűjtött információkon kívül. Ide tartozhatnak az érzékelők
és berendezések adatai, az épületekre és energiafelhasználásra vonatkozó adatok, a hiba-, esemény- és
környezetadatok, illetve az egyéb külső és belső adatok, valamint a termékhasználat és
termékteljesítmény adatai. Bizonyos körülmények között ezek az információk személyes adatnak
minősülhetnek. Videó vagy biztonsági termékek esetében ezek az adatok a kép- és hangjeleket és
adatokat is magukban foglalhatják. A termékeink által gyűjtött adatok jellege és mértéke – a hatályos
törvények értelmében – az adott termék és a vonatkozó szolgáltatások típusától és funkciójától függően
változhat.
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4. A feldolgozás jogalapja:






Az ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal kötött szerződések teljesítése.
A Johnson Controls jogos érdekei, vagyis cégünk szokásos üzleti tevékenységei.
A vonatkozó jogszabály szerinti jogi kötelességeknek való megfelelés.
Hozzájárulás, amennyiben az szükséges, és a vonatkozó jogszabály mértékéig.
Egy személy létfontosságú érdekeinek védelme, amennyiben az szükséges, és a vonatkozó jogszabály
mértékéig.

5. A feldolgozás céljai:


A termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések és a kapcsolódó tevékenységek
végrehajtása, pl. termékek és szolgáltatások leszállítása, ügyfélszolgálat, számlakezelés és számlázási
ügyintézés, támogatás és képzés, termékfrissítés és biztonsági értesítések, valamint a vásárláshoz tartozó
egyéb szolgáltatások nyújtása.



Saját szerződéses kötelezettségeink és az Ön velünk fenntartott kapcsolatának kezelése, beleértve az
interakciókat, az általunk kínált termékek és szolgáltatások elemzését és tökéletesítését, valamint az Ön
tájékoztatását a termékeinkről vagy szolgáltatásainkról, illetve különleges ajánlatainkról és a
promóciókról.



Gondoskodás webhelyeink, hálózataink, rendszereink és telephelyeink biztonságáról, valamint cégünk
védelme a csalásoktól.



Napi üzleti szükségleteink kezelése, pl. a fizetések feldolgozása, pénzügyi számlakezelés, termékfejlesztés,
szerződéskezelés, webhely adminisztráció, teljesítés, vállalati irányítás, auditálás, jelentések készítése és
jogszabályoknak való megfelelés.

6. A személyes adatok címzettjei:


Harmadik fél: Előfordulhat, hogy harmadik felet bízunk meg azzal, hogy nevünkben szolgáltatásokat
nyújtson vagy feladatokat végezzen. Előfordulhat, hogy e szolgáltatások vagy feladatok teljesítése céljából
személyes adatokat adunk át az ilyen harmadik félnek. E személyes adatok minden feldolgozása az
utasításaink alapján és az eredeti szándékoknak megfelelően történik.



A törvény előírásai szerint: Előfordulhat, hogy magánszemélyekre vonatkozó személyes adatokat állami
vagy igazságügyi hatóságoknak, illetve bűnüldöző személyzetnek vagy szerveknek adunk át a törvény
előírásai szerint, többek között a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési követelmények teljesítése céljából,
illetve többek között azon országok szerveinek és bíróságainak, ahol az információt tárolják, amely eltérő
lehet az Ön lakhelye szerinti országtól. Előfordulhat, amennyiben jogilag lehetséges, hogy az ilyen
adatokat akkor is kiszolgáltatjuk harmadik félnek (beleértve a jogtanácsost is), ha arra jogigények
megállapítása, érvényesítése vagy védelme, illetve jogaink egyéb érvényesítése, vagyonunk vagy jogaink,
illetve mások vagyonának vagy biztonságának védelme, valamint a külső audit, megfelelés és
vállalatirányítás támogatása miatt van szükség.
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Fúzió és felvásárlás: Eladás, fúzió, felszámolás, megszűnés vagy egyéb esetén előfordulhat, hogy
személyes adatok kerülnek átadásra a Johnson Controls tőkéjét vagy eszközeit, illetve üzleti
tevékenységeit részben vagy egészben felvásárló fél részére.



Leányvállalatok: Az is előfordulhat, hogy ezen adatok továbbítását és megosztását a Johnson Controls
leányvállalatai felé végezzük a hatályos törvénynek megfelelően.

7. Nemzetközi adattovábbítások:
Lehet, hogy az Ön személyes adatait megkapó harmadik felek, leányvállalatok és társvállalatok a világ különböző
pontjain találhatók; ezért előfordulhat, hogy az adatok olyan országokba kerülnek, ahol az Ön tartózkodási helye szerinti
országétól eltérő adatvédelmi normák érvényesek. Ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adatai
megfelelő szintű védelmet kapjanak, beleértve cégünk kötelező erejű vállalati szabályait – amelyek az általunk
globálisan begyűjtött és feldolgozott személyes adatokra vonatkozó szigorú szabványokat rögzítik –, valamint az Ön
személyes adatait védő általános szerződéses feltételeket.
Az Európai Unióból, az Egyesült Királyságból és Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok
begyűjtését, felhasználását és megőrzését illetően a Johnson Controls megfelel az USA kereskedelmi minisztériuma
által meghatározott EU–USA, illetve Svájc–USA közötti adatvédelmi pajzs keretrendszernek. A Johnson Controls Inc.,
valamint a Johnson Controls APS Productions Inc., Johnson Controls Security Solutions LLC, Sensormatic Electronics,
LLC, Exacq Technologies Inc., Tyco Fire Products LP, ShopperTrak RCT Corporation, WillFire HC, LLC és York International
Corp. tanúsították a kereskedelmi minisztérium felé, hogy betartják az adatvédelmi pajzs alapelveit. A jelen adatvédelmi
nyilatkozat feltételei és az adatvédelmi pajzs alapelvei közötti bármely ütközés esetén az adatvédelmi pajzs alapelvei
tekintendők irányadónak. A https://www.privacyshield.gov/ webhelyen található az adatvédelmi pajzs programra
vonatkozó további tájékoztatás, valamint cégünk tanúsítása.
A Johnson Controls felel azoknak a személyes adatoknak a feldolgozásáért, amelyeket az adatvédelmi pajzs keretén
belül kap és továbbít a nevében ügynökként eljáró valamely harmadik félnek. Az adatvédelmi pajzs alapelvei szerint a
Johnson Controls vállalja a felelősséget, ha ügynöke az adatvédelmi pajzs alapelveivel nem egyező módon dolgozza fel
e személyes adatokat, kivéve ha a Johnson Controls bizonyítja, hogy nem felelős. Bizonyos feltételek esetén Ön kötelező
érvényű választottbírósági eljáráshoz folyamodhat az adatvédelmi pajzsnak való megfelelésre vonatkozó olyan
panaszokkal, amelyeket az adatvédelmi pajzs egyéb mechanizmusai nem rendeztek. További tájékoztatás itt található:
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I- introduction. A Johnson Controls részéről az adatvédelmi pajzsnak
való megfelelést illetően a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság rendelkezik joghatósággal.

8. Megőrzés:
A személyes adatokat addig őrizzük meg, ameddig arra a begyűjtés céljának eléréséhez szükség van, rendszerint
valamely szerződéses jogviszony időtartamára, majd azt követően a hatályos törvényben előírt vagy engedélyezett
ideig.
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9. A személyes adatok védelme:
A személyes adatok védelmét szolgáló biztonsági intézkedések: Megfelelő műszaki, fizikai és szervezeti intézkedéseket
alkalmazunk, amelyek észszerű kialakításuknál fogva képesek a személyes adatokat megvédeni a véletlen vagy
jogellenes megsemmisítés, elvesztés, módosítás, engedély nélküli kiszolgáltatás vagy hozzáférés, valamint az egyéb
jogellenes feldolgozási formák ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférés szükség szerinti alapon van korlátozva a
felhatalmazott címzettekre. Olyan átfogó adatbiztonsági programot tartunk fenn, amely arányos a feldolgozáshoz
kapcsolódó kockázatokkal. A program folyamatos kiigazítása biztosítja az operatív kockázatok mérséklését és a
személyes adatok védelmét, az ágazatban elfogadott gyakorlatok figyelembe vételével. Kényes személyes adatok
feldolgozása esetén emellett fokozott biztonsági intézkedéseket is alkalmazunk.
Miként védjük az ügyfeleink nevében általunk (adatfeldolgozóként) feldolgozott személyes adatokat: Bizonyos alkalmak
során az ügyfeleink nevében szolgáltatásként végezzük (adatfeldolgozóként) a személyes adatok feldolgozását. E
személyes adatok begyűjtését és feldolgozását kizárólag az ügyfél utasításai szerint végezzük, és az adatokat nem
használjuk fel vagy szolgáltatjuk ki saját céljainkra. Adatbiztonsági ellenőrzéseket végzünk az adatok védelme, illetve a
kért szolgáltatás nyújtása érdekében, és csak az ügyfél utasításai szerint szolgáltatjuk ki vagy továbbítjuk a személyes
adatokat. Az ügyfél eltérő utasításának hiányában az általunk az ügyfél nevében feldolgozott személyes adatokat az e
nyilatkozatban rögzített kiszolgáltatási és továbbítási kötelezettségvállalásunkkal összhangban kezeljük.

10. Cégünk webhelyei:


Cookie-k, használati adatok és hasonló eszközök
Webhelyeink felkeresésekor automatizált módon gyűjthetünk Öntől bizonyos adatokat olyan
technológiákkal, mint a cookie-k, pixel-tagek, böngésző-elemző eszközök, szervernaplók és adatgyűjtő
jelek. Sok esetben az általunk cookie-k és más eszközök útján begyűjtött adatok felhasználása nem
azonosítható módon, a személyes adatokra való hivatkozás nélkül történik.
A cookie-k olyan apró szöveges fájlok, amelyeket felkeresésekor az adott webhely a böngészőn keresztül
az Ön számítógépére vagy egyéb eszközének a merevlemezére küld. A cookie-k a webhelyre való
bejelentkezést és a webhely használatát tehetik hatékonyabbá, illetve segíthetik a böngészési
preferenciák testre szabását és webhelyeink működésének a javítását. A cookie-k a teljesítmény
kezeléséhez és a webhelyeink használati módjával kapcsolatos, analitikai célú információk gyűjtéséhez is
használhatók. Használhatók továbbá a működés kezeléséhez, lehetővé téve a felhasználó látogatásának
hatékonyabbá tételét például a nyelvi preferenciák, jelszavak és belépési adatok megjegyzése útján.
Kétféle cookie létezik: munkamenet cookie-k, amelyek törlődnek az eszközről, miután a felhasználó
elhagyja a webhelyet, és állandó cookie-k, amelyek hosszabb ideig vagy a kézzel elvégzett törlésükig
maradnak az eszközön.
A felhasználó online élményének személyre szabása vagy javítása céljából flash cookie-k (helyben tárolt
objektumok) és hasonló technológiák is használhatók. Az Adobe Flash Player alkalmazás dinamikus
tartalmak, például videók és animációk gyors megtekintését teszi lehetővé. Nálunk a flash cookie-k
használata biztonsági célokat, illetve a beállítások és preferenciák megjegyzésének segítését szolgálja a
böngésző cookie-khoz hasonlóan, de ezeket egy a böngésző által biztosítottól eltérő interfész kezeli. A
flash cookie-k kezeléséhez az Adobe webhely vagy a www.adobe.com szolgál további részletekkel. Flash
cookie-kat vagy hasonló technológiákat használhatunk a felhasználói viselkedés figyelésére vagy a
célirányos hirdetésekhez.
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Szervernaplóink is gyűjthetnek adatokat arról, hogy a felhasználók miként használják a webhelyeket
(használati adatok). Az ilyen adatok közé tartozhat például a felhasználóhoz tartozó domainnév, nyelv,
böngészőtípus, operációs rendszer, internetszolgáltató, internetprotokoll-cím (IP-cím), a felhasználót a
webhelyre irányító hely vagy hivatkozás, a felhasználó által a webhelyünk felkeresése előtt és után
megtekintett webhely, valamint a webhelyen eltöltött idő hossza. A webhely teljesítményének és
aktivitásának mérése, a webhely kialakításának és működésének javítása, illetve biztonsági célok
érdekében figyelemmel kísérhetjük és felhasználhatjuk a használati adatokat.
Webhelyünkön pixel-tagek és adatgyűjtő jelek használata is lehetséges. Ezekkel a weblapjainkon vagy az
e-mailjeinkben elhelyezett apró grafikai elemekkel tudjuk meghatározni, hogy Ön bizonyos műveleteket
elvégzett-e. Amikor Ön felkeres egy ilyen oldalt, illetve megnyit egy e-mailt vagy rákattint arra, akkor a
pixel-tagek és adatgyűjtő jelek értesítést generálnak erről a műveletről. Ezek az eszközök biztosítják
számunkra a kommunikációkra való reagálások mérését, továbbá a weblapjaink és promócióink javítását.
Böngészője beállításainak módosításával Ön blokkolhatja vagy törölheti a cookie-kat, értesítést kérhet a
cookie-k érkezéséről, illetve névtelen felhasználói beállítás mellett is böngészhet a webhelyünkön.
Böngészője beállításainak módosításához a böngésző használati útmutatója vagy a súgóképernyő nyújthat
segítséget. Ha Ön nem ért egyet a cookie-k vagy az Ön eszközén információkat tároló hasonló technológiák
általunk történő használatával, akkor ennek megfelelően módosítsa böngészője beállításait. Tudnia kell
azonban, hogy webhelyeink egyes funkciói nem biztos, hogy megfelelően működnek majd, ha Ön nem
fogadja el a cookie-k vagy az említett technológiák használatát
Ahol a hatályos törvény előírja, ott kérni fogjuk Öntől bizonyos cookie-k és hasonló technológiák
elfogadását, mielőtt azokat használnánk vagy telepítenénk az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén.



Az adatmegosztásra és a követés letiltására vonatkozó kérések: Mivel mi nem végezzük (és másoknak sem
engedélyezzük) webhely látogatóink követését, ezért nem foglalkozunk a böngésző „követés letiltása”
jeleivel. A böngésző nyomkövető jelek és a követés letiltása tekintetében a http://www.allaboutdnt.org/
szolgál bővebb információval.



Hivatkozott webhelyek: Előfordulhat, hogy saját webhelyeinkről harmadik felek webhelyeire mutató
hivatkozásokat adunk („hivatkozott helyek”). Nem feltétlenül foglalkozunk a hivatkozott helyek
átnézésével, ellenőrzésével vagy vizsgálatával. Minden hivatkozott hely saját használati feltételekkel és
adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezhet, és a hivatkozott helyek használata esetén a felhasználó
felelőssége e feltételek megismerése és betartása. Nem vállalunk felelősséget a hivatkozott helyeken
alkalmazott politikákért és gyakorlatokért, illetve az ott feltüntetett további hivatkozásokért. E
hivatkozások nem jelentik a hivatkozott helyek, illetve bármely vállalat vagy szolgáltatás általunk történő
jóváhagyását, és arra ösztönözzük a felhasználókat, hogy használat előtt olvassák el e hivatkozott helyek
feltételeit és nyilatkozatait.



Gyermekek: Webhelyeink nem gyermekekre irányul, és webhelyeink szándékosan nem kérnek személyes
adatokat gyermekektől, illetve nem végeznek értékesítést gyermekeknek. Ha tudomást szerzünk arról,
hogy valamelyik webhelyünkön keresztül egy gyermek személyes adatait adták meg, rendszereinkből
töröljük ezeket az adatokat.
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Google Analytics: Webhelyünkön a Google Analytics útján is gyűjthetünk adatokat a webhelyeinken
végzett felhasználói tevékenységekről, vagyis arról, hogy Ön milyen weblapokat keres fel, milyen
hivatkozásokra kattint és milyen kereséseket végez webhelyeinken. Az adatokat jelentések készítéséhez
és a webhely javításához használhatjuk fel. A cookie-k név nélkül gyűjtenek olyan adatokat, mint például
a webhely látogatóinak száma, honnan érkeznek a látogatók a webhelyre és milyen oldalakat néznek meg.
A cookie-k által generált adatokat és az Ön IP-címét a böngésző a Google Egyesült Államokban és más
országokban található szervereihez továbbítja, ahol tárolásuk is történik. Ezeket az adatokat a Google a
nevünkben használja fel a webhely Ön általi használatának fentiek szerinti értékeléséhez. A Google
Analytics által begyűjtött IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A
Google
Analytics
útján
begyűjtött
adatokra
vonatkozóan
a http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html szolgál további információkkal. E
cookie-k a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával elkerülhetők. Ekkor azonban előfordulhat,
hogy nem használható webhelyeink minden funkciója. Innen tölthető le és telepíthető a Google Analytics
alkalmazását elutasító böngésző bővítmény: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.



Google remarketing technológia: Webhelyeink alkalmazhatják a Google remarketing technológiáját. Ez a
technológia a Google partnerhálózat webhelyein célzott hirdetések megjelenítését teszi lehetővé azon
felhasználók számára, akik már látták online szolgáltatásainkat és azok iránt érdeklődést mutattak.
Emellett a webhelyünket felkereső látogatókhoz hasonló látogatók is megszólíthatók. A webhelyhasználatra vonatkozóan a cookie-k által generált adatokat a Google az Egyesült Államokban található
szervereihez továbbítja, ahol tárolásuk is történik. Az IP-cím továbbítása esetén a cím utolsó három
számjegye nem kerül továbbításra. Cookie-k alkalmazásakor az adott webhelyen történő felhasználói
viselkedés elemezhető, majd a felhasználó érdeklődési köre alapján felhasználható célzott
termékajánlatokhoz és hirdetésekhez. Ha Ön nem kíván célzott hirdetést kapni, az alábbi Google webhely
felkeresésével
inaktiválhatja
a
cookie-k
ilyen
célra
való
felhasználását:
https://www.google.com/settings/ads/. A felhasználók ugyanígy inaktiválhatják a cookie-k harmadik fél
szolgáltatók által való használatát, ha felkeresik a hálózati hirdetési kezdeményezés webhelyét
(http://www.networkadvertising.org/choices/). Megjegyzendő, hogy a Google a mi cégünkétől független,
saját adatvédelmi politikával rendelkezik. A Google politikák és eljárások tekintetében semmilyen
felelősséget nem vállalunk. Webhelyeink használata előtt olvassa el a Google adatvédelmi politikáját
(https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).



Facebook konverziókövetés: Webhelyeink alkalmazhatják a Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo
Alto, CA 94304, USA („Facebook”) konverziókövetési képpont-szolgáltatását. Ezzel az eszközzel követni
tudjuk a felhasználók műveleteit azt követően, hogy egy Facebook hirdetésre kattintva a rendszer
átirányítja őket egy szolgáltató webhelyére. Ezzel tehát statisztikai és piackutatási célokból képesek
vagyunk mérni a Facebook hirdetések hatékonyságát. A begyűjtött adatok név nélküliek. Ez azt jelenti,
hogy egyik felhasználónál sem láthatjuk a személyes adatokat. Az összegyűjtött adatokat azonban a
Facebook menti és feldolgozza. Az adatokat saját hirdetési céljai érdekében a Facebook képes
összekapcsolni az Ön Facebook fiókjával, a Facebook adatfelhasználási politikája szerint, ami itt található:
https://www.facebook.com/about/privacy/. A Facebook konverziókövetés segítségével a Facebook és
partnerei a Facebook-on és azon kívül is képesek Önnek hirdetéseket megjeleníteni. Emellett az Ön
számítógépén egy cookie is mentésre kerül ebből a célból. Csak a 13. évüket betöltött felhasználók
adhatnak
engedélyt.
Az
engedélyt
az
alábbi
linkre
kattintva
vonhatja
vissza:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

7

11. Az Ön jogai:
Az alábbi linkre kattintva léphet kapcsolatba adatvédelmi irodánkkal, ha pontatlan vagy elavult személyes adatait
kívánja megnézni, módosítani vagy frissíteni: JCI kapcsolatfelvételi űrlap. A hatályos törvényben foglaltaktól függően
Ön jogosult lehet kérni személyes adatainak törlését, az adatok Önt érintő része feldolgozásának korlátozását vagy
letiltását, illetve az adatok hordozhatóságát. Jogosult lehet továbbá a felügyeleti hatóságnál történő panasztételre is.

12. Hozzájárulás és a hozzájárulás visszavonása:
Személyes adatainak részünkre történő megadásával Ön elfogadja az ilyen adatok jelen adatvédelmi nyilatkozatban
rögzített gyűjtését, feldolgozását, nemzetközi továbbítását és felhasználását. Ha a hatályos törvény előírja, akkor ehhez
az Ön kifejezett jóváhagyását kérjük.
Ön bármikor díjmentesen megtilthatja személyes adatainak direkt marketinghez való felhasználását, illetve
visszavonhat egy konkrét célra korábban adott bármely hozzájárulást, ha webhelyeink vonatkozó linkjeire kattint,
követi az e-mailben adott utasításokat vagy az alábbi linken keresztül az adatvédelmi irodánkhoz fordul: JCI
kapcsolatfelvételi űrlap.

13. Automatizált döntéshozatal:
Az automatizált döntéshozatal tekintetében a JCI tiszteletben tartja az Ön törvényes jogait.

14. Elérhetőségünk:
Ha adatvédelmi vagy egyéb témában valamilyen kérdést, megjegyzést vagy panaszt kíván eljuttatni hozzánk, az alábbi
linkre kattintva léphet kapcsolatba az adatvédelmi irodánkkal: JCI kapcsolatfelvételi űrlap.
Az adatvédelmi pajzs alapelveinek megfelelően a Johnson Controls kötelezi magát az Ön személyes adatainak
begyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos panaszok rendezésére. A cégünk adatvédelmi pajzs politikáját illető
kérdéseikkel vagy panaszaikkal az Európai Unió és Svájc polgárainak először az adatvédelmi irodánkhoz kell fordulniuk
a fenti linken. Ezenkívül a Johnson Controls arra is kötelezi magát, hogy együttműködik az uniós adatvédelmi hatóságok
(DPA-k) és a svájci szövetségi adatvédelmi biztos (FDPIC) által létrehozott testülettel az Európai Unióból és Svájcból
továbbított adatokkal összefüggő, az adatvédelmi pajzsra vonatkozó rendezetlen panaszok ügyében.

15. Adatvédelmi nyilatkozatunk módosításai:
Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassuk, módosítsuk vagy frissítsük a jelen adatvédelmi nyilatkozatot.
Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy olvasta-e már a nyilatkozat legfrissebb változatát.
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16. Helyi kiegészítések bizonyos országok esetén:
Az adatvédelmi nyilatkozatot konkrét információkkal egészítjük ki egyes országok esetében, ahol ezt a hatályos helyi
törvények előírják. E kiegészítéseket az adatvédelmi honlapon található helyi kiegészítési linkekről lehet elérni.

Az adatvédelmi nyilatkozat hatálybalépése: 2019. február 20.
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