Obvestilo družbe Johnson Controls o varovanju zasebnosti
Družba Johnson Controls International plc. in z njo povezane družbe (skupno Johnson Controls ali mi, nas ali naše) cenijo
vašo zasebnost in so zavezane varovanju vaših osebnih podatkov skladno s poštenimi informacijskimi praksami in z
veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.
Kot znak naše zavezanosti varovanju zasebnosti smo sprejeli niz zavezujočih pravil družbe - Binding Corporate Rules
("BCR"). Te vsebujejo naše globalne zaveze varovanja zasebnosti, vključno z našo politiko prenašanja osebnih
podatkov in s tem povezanih pravic varovanja zasebnosti posameznika. Naš cilj je zagotoviti, da so vaši osebni
podatki med obdelavo v naših podružnicah po svetu varovani. Ta pravila BCR so odobrile Evropske agencije za
varovanje podatkov. Naša pravila BCR si lahko ogledate na domači strani Zasebnost .
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1. Obseg
To Obvestilo o varovanju zasebnosti pojasnjuje, kako zbiramo in uporabljamo osebne podatke. Pojem osebni podatki
zajema vse podatke, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, ki jo je mogoče identificirati, neposredno
ali posredno, z referenco na identifikator, kot so ime in priimek, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni
identifikator ali z enim ali več dejavniki, specifičnimi za fizično, psihološko, genetsko, razumsko, ekonomsko, kulturno
ali družbeno identiteto te fizične osebe.
Osebne podatke zbiramo na različne načine preko spleta in neposredno med izvajanjem naših običajnih poslovnih
procesov. To, na primer, vključuje sprejemanje vaših naročil ali nakupe izdelkov ali storitev, sklepanje sporazumov ali
komuniciranje z nami ter obiske in uporabo naših spletnih strani. Osebne podatke prejemamo od naših strank tudi zato,
da lahko opravimo storitve za njihov račun.
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2. Identiteta nadzornika podatkov
Če želite identificirati subjekt, ki je v družbi Johnson Controls odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov, vprašajte
vašo poslovno kontaktno osebo v družbi Johnson Controls, poglejte seznam naših lokacij na javnem spletišču družbe
(www.johnsoncontrols.com) ali pa se obrnite na naš Urad za varstvo zasebnosti (privacy@jci.com).

3. Vrste osebnih podatkov
Osebni podatki, ki jih lahko zbiramo in obdelujemo, obsegajo:



kontaktne podatke, ki nam omogočajo komunikacijo z vami, npr. vaše ime in priimek, delovno mesto,
starost in naslov, uporabniško ime, poštni naslov, telefonske številke, e-poštni naslov ali drugi naslovi, ki
nam omogočajo, da vam pošiljamo obvestila in informacije o podjetju ter vse podatke, ki nam jih
posredujete preko našega spletišča,



podatke o odnosih, ki nam pomagajo poslovati z vami, npr. vrste izdelkov in storitev, ki bi vas lahko
zanimali, kontaktne in izdelkovne preference, jezike, kreditno sposobnost, trženjske preference in
demografske podatke,



podatke o transakcijah - kako ste bili z nami v stiku, vključno z nakupi, povpraševanji, podatki v računih
kupca, podatke o naročilih in pogodbah, podrobnosti o opravljenih dobavah, račune in finančne podatke,
podatke o davkih, zgodovino transakcij in korespondenco, podatke o tem, kako uporabljate in
komunicirate z našimi spletišči,



varnostne in skladnostne podatke, ki nam omogočajo varovanje naših interesov, vključno s podatki za
kontrolo konfliktov, preprečevanje goljufij in notranjo verifikacijo, kakor tudi podatke, ki so potrebni za
varnost naših prostorov, kot so video posnetki.



Naši izdelki lahko zbirajo sistemske podatke in podatke o dogodkih, povezane z njihovo nastavitvijo,
konfiguracijo in delovanjem, kakor tudi podatke med njihovim običajnim delovanjem. Ti podatki lahko
obsegajo podatke tipal, podatke opreme, podatke o izgradnji prostorov, podatke o porabi energije,
podatke o napakah, podatke o dogodkih, podatke o okolju in druge notranje in zunanje podatke, kakor
tudi podatke o uporabi in delovanju izdelkov. V nekaterih okoliščinah so ti podatki lahko osebni podatki.
Pri video ali varnostnih izdelkih lahko podatki vključujejo tudi video in avdio signale in podatke. Narava in
obseg podatkov, ki jih, skladno z veljavno zakonodajo, zbirajo naši izdelki, se spreminja glede na tip in
funkcijo izdelkov ter glede na vrsto storitev, za katere se uporabljajo.

2

4. Zakonske osnove obdelave






Izvajanje pogodbe z našimi kupci in dobavitelji.
Legitimni interesi družbe Johnson Controls, ki so naše običajne poslovne aktivnosti.
Skladnost z našimi pravnimi obveznostmi po veljavni zakonodaji.
Vaše soglasje, kjer je le-to potrebno in v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.
Varovanje življenjskih interesov osebe, kjer je to potrebno in v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna
zakonodaja.

5. Nameni obdelave


Izpolnjevanje vaših naročil izdelkov ali storitev in s tem povezane dejavnosti, kot so dobava izdelkov in
storitev, servisiranje kupcev, upravljanje računov in faktur, podpora in usposabljanje, obveščanje o
posodobitvah izdelkov in varnostna obvestila ter zagotavljanje drugih storitev, povezanih z vašim
nakupom.



Upravljanje naših pogodbenih obveznosti in našega medsebojnega odnosa, vključno s stiki z vami, analiza
in izboljševanje ponujenih proizvodov in storitev, informiranje o naših novih izdelkih ali storitvah, kakor
tudi posredovanje posebnih ponudb in promocijskih akcij.



Zagotavljanje varnosti naših spletišč, omrežij in sistemov ter poslovnih prostorov, kakor tudi naša zaščita
pred goljufijami.



Upravljanje z našimi vsakodnevnimi poslovnimi potrebami, kot so obdelava plačil in upravljanje s
finančnimi računi, razvoj izdelkov, upravljanje pogodb in spletišč, izpolnjevanje, korporacijsko upravljanje,
pregledi, poročanje in zagotavljanje skladnosti z zakoni.

6. Prejemniki osebnih podatkov


Tretje stranke Tretje stranke lahko zagotavljajo ali izvajajo storitve in funkcije v našem imenu. Tem tretjim
strankam lahko posredujemo osebne podatke, ki jih potrebujejo za izvajanje teh storitev in funkcij.
Kakršnakoli obdelava teh osebnih podatkov bo izvedena po naših navodilih in skladna z izvirnimi nameni.



Skladnost z zakonskimi zahtevami Osebne podatke v zvezi s posamezniki smemo, skladno z zakonskimi
določili, dati v vednost javnim ali sodnim oblastem, organom kazenskega pregona in agencijam. To
vključuje izpolnjevanje zahtev državne varnosti ali kazenskega pregona, kakor tudi agencije in sodišča v
državah, v katerih so vaši podatki shranjeni, kar je lahko izven vaše domače države. Kjer to zakon dovoljuje,
lahko takšne podatke razkrijemo tudi tretjim osebam (vključno s pravnimi svetovalci), kadar je to potrebno
za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pred sodnimi zahtevki ali kadar hočemo na druge načine uveljavljati
naše pravice, zavarovati našo lastnino ali pravice, lastnino ali varnost drugih, ali po potrebi za izvedbo
zunanjih pregledov, skladnosti in funkcij korporacijskega upravljanja.
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Združitve in prevzemi Osebne podatke lahko v primeru prodaje, združenja, likvidacije, razpustitve ali
drugega, prenesemo na stranko, ki pridobi vso ali del glavnice ali sredstev družbe Johnson Controls ali
njenih poslovnih aktivnosti.



Povezane družbe Takšne podatke smemo, skladno z veljavno zakonodajo, prenesti na in deliti tudi z
družbami, ki so povezane z družbo Johnson Controls.

7. Mednarodni prenosi
Tretje stranke, podružnice in povezane družbe, katerim smemo razkriti vaše osebne podatke, se lahko nahajajo kjerkoli
po svetu. To pomeni, da so podatki lahko posredovani v države, kjer veljajo drugačni standardi varovanja osebnih
podatkov, kot veljajo v državi, kjer bivate. V takih primerih storimo vse, da imajo vaši osebni podatki ustrezen nivo
zaščite, kar vključuje naša pravila BCR, kjer so postavljeni naši visoki standardi obdelave globalno zbranih osebnih
podatkov in Standardna pogodbena določila za zaščito vaših osebnih podatkov.
Družba Johnson Controls spoštuje okvir Ščita zasebnosti EU-ZDA in okvir Ščita zasebnosti Švica-ZDA, kot ju je v zvezi z
zbiranjem, uporabo in hranjenjem osebnih podatkov, prenesenih iz Evropske skupnosti, Združenega kraljestva in Švice
v ZDA, objavilo Ministrstvo za trgovino ZDA. Družba Johnson Controls Inc., skupaj z družbami Skupino 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 in York International Corp. je Ministrstvu za
trgovino zagotovila, da se drži principov Ščita zasebnosti. Če prihaja kjerkoli do nasprotovanja med določili tega
Obvestila o varovanju zasebnosti in principi Ščita zasebnosti, veljajo določila principov Ščita zasebnosti. Če želite izvedeti
več o programu Ščita zasebnosti in pogledati naše potrdilo, obiščite https://www.privacyshield.gov/.
Družba Johnson Controls je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov, ki jih prejema v okviru Ščita zasebnosti in jih
kasneje prenese na tretjo stranko, ki deluje kot agent za njen račun. Družba Johnson Controls skladno s Ščitom
zasebnosti ostaja odgovorna, če njen agent obdeluje te osebne podatke na način, ki ni skladen s principi Ščita
zasebnosti, razen v primeru, če družba Johnson Controls dokaže, da ni odgovorna. Imate možnost, da pod določenimi
pogoji zahtevate zavezujočo arbitražo v zvezi pritožbami, povezanimi z upoštevanjem Ščita zasebnosti, ki niso bile
rešene z drugimi mehanizmi Ščita zasebnosti. Dodatne informacije boste našli na naslovu:
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I- uvod. Za presojanje skladnosti družbe Johnson Controls s Ščitom
zasebnosti je pristojna Zvezna komisija za trgovino.

8. Hranjenje
Vaše osebne podatke bomo hranili dokler je to potrebno za doseganje ciljev, zaradi katerih so bili zbrani. Običajno je to
čas trajanja pogodbenega odnosa in obdobje po tem, kot to zahteva ali dovoljuje ustrezna zakonodaja.

9. Varovanje osebnih podatkov
Varnostni ukrepi za varovanje osebnih podatkov: izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe, ki so
razumno namenjene varovanju osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo,
spreminjanjem, nepooblaščenemu razkritju ali dostopu in drugim nezakonitim oblikam obdelave. Dostop do osebnih
podatkov je omejen na pooblaščene prejemnike na osnovi potrebe po seznanitvi. Izvajamo obsežen program varovanja
informacij, ki je sorazmeren s tveganji, povezanimi z obdelavo. Program se nenehno prilagaja tako, da blaži operacijska
tveganja in varuje osebne podatke, pri čemer upoštevamo v branži sprejete prakse. Pri obdelavi posebej občutljivih
osebnih podatkov varnostne ukrepe še okrepimo.
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Kako varujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo za račun naših strank (kot obdelovalec podatkov): v nekaterih
primerih obdelujemo osebne podatke kot storitev za račun naših strank (v vlogi obdelovalca podatkov). Te osebne
podatke zbiramo in obdelujemo samo v skladu z navodili naših strank in jih ne bomo uporabili ali razkrili za naše lastne
namene. Ohranili bomo informacijske varnostne kontrole za zaščito vaših podatkov in jih bomo razkrili ali prenesli samo
po navodilih stranke ali za dobavo zahtevane storitve. Če nam stranka ne da drugačnih navodil, bomo osebne podatke,
ki jih obdelujemo za račun naših strank, obravnavali skladno z našimi lastnimi zavezami o razkrivanju in prenašanju, kot
so le-te prikazane v tem obvestilu.

10. Naša spletišča


Piškotki, podatki o uporabi in podobna orodja
Ko obiščete naša spletišča, lahko samodejno zbiramo določene podatke z uporabo tehnologij, kot so
piškotki, slikovne pike, orodja za analizo brskanja, strežniški dnevniki in spletni svetilniki. V mnogih
primerih se podatke, ki smo jih zbrali s pomočjo piškotkov in drugih orodij, uporablja na ne identifikacijski
način, brez vsake povezave z osebnimi podatki.
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletišče preko vašega brskalnika prenese na vaš računalnik
ali na drug trdi disk naprave, ko obiščete naše spletišče. Piškotke lahko uporabljamo za prijavo na spletišče
in za učinkovitejše in vam prilagojeno brskanje ter za izboljšanje funkcionalnosti naših spletišč. Piškotki se
lahko uporabljajo za upravljanje delovanja in za zbiranje podatkov o načinu uporabe naših spletišč za
potrebe analitike. Uporabljajo se lahko tudi za upravljanje funkcionalnosti, omogočajo nam, da izboljšamo
učinkovitost vaših obiskov, npr. za beleženje jezikovnih preferenc, gesel in podatkov za prijavo. Obstajata
dve vrsti piškotkov: piškotki tekočega obiska, ki se iz vaše naprave izbrišejo, ko zapustite spletišče, in trajni
piškotki, ki ostanejo zapisani na vaši napravi dalj časa ali dokler jih ročno ne izbrišete.
Uporabljamo lahko tudi Flash piškotke (poznani tudi kot lokalno shranjeni objekti) in podobne tehnologije,
s pomočjo katerih poosebimo in izboljšamo vašo spletno izkušnjo. Adobe Flash Player je aplikacija, ki
omogoča hiter razvoj dinamičnih vsebin, kot so video posnetki in animacije. Flash piškotke, podobno kot
piškotke brskalnika, uporabljamo za varnostne namene in kot pomoč pri pomnjenju nastavitev in
preferenc, se pa z njimi upravlja preko drugega vmesnika, ki ga ne zagotavlja vaš spletni brskalnik. Glede
upravljanja Flash piškotkov glejte spletišče Adobe ali obiščite www.adobe.com. Flash piškotke ali podobne
tehnologije lahko uporabimo tudi za namene ciljnega vedenja ali kot podlago za ciljno oglaševanje.
V dnevnikih našega strežnika lahko zbiramo tudi podatke o tem, kako uporabniki uporabljajo naša
spletišča (podatki o uporabi). Ti podatki lahko vsebujejo ime domene uporabnika, jezik, vrsto brskalnika
in operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev, naslov spletnega protokola (IP), spletišče ali
referenco, ki je uporabnika napotila na spletišče, spletišče, ki ste ga obiskali pred prihodom na naše
spletišče in spletišče, kamor ste odšli z našega spletišča, kakor tudi čas trajanja obiska spletišča. Podatke
o uporabi lahko spremljamo in uporabljamo za merjenje učinkovitosti in aktivnosti spletišča, izboljšanje
oblikovanja in funkcionalnosti spletišča ali za varnostne namene.
Na našem spletišču lahko uporabljamo tudi slikovne pike in spletne svetilnike. To so zelo majhne grafične
podobe, nameščene na naše spletne strani ali v naša e-poštna obvestila, ki nam omogočajo ugotavljanje,

5

ali ste naredili določeno dejanje. Ko dostopite do teh strani ali ko odprete ali kliknete na e-poštno
sporočilo, slikovne pike in spletni svetilniki ustvarijo obvestilo o tem dejanju. Ta orodja nam omogočajo
merjenje odgovorov na naše komunikacije in izboljšujejo naša spletišča in promocije.
Nastavitve vašega brskalnika lahko spremenite tako, da prepreči sprejem piškotkov ali da vas o tem
obvesti. Piškotke lahko izbriše ali brska po naših spletiščih z nastavitvijo na anonimno uporabo. Prosimo,
da si ogledate navodila ali zaslon za pomoč vašega brskalnika. Tam boste izvedeli več o postavljanju in
spreminjanju njegovih nastavitev. Če se ne strinjate z našo uporabo piškotkov in podobnih tehnologij, ki
hranijo podatke na vaši napravi, morate ustrezno spremeniti nastavitve vašega brskalnika. Vedeti morate,
da nekatere funkcije naših spletišč morda ne bodo delovale pravilno, če piškotkov in podobnih tehnologij
ne boste sprejeli.
Kjer to zahteva ustrezna zakonodaja, vas bomo vprašali za soglasje za uporabo nekaterih piškotkov in
podobnih tehnologij, pred njihovo namestitvijo na vaš računalnik ali drugo napravo.



Deljenje podatkov in DNT (ne spremljaj) zahteve brskalnika: ker ne spremljamo (in tega ne dovoljujemo
niti drugim) naših spletnih obiskovalcev, ne obdelujemo signalov DNT zahtev brskalnika. Več o spremljanju
signalov brskalnika in zahtevah DNT (ne spremljaj) boste izvedeli na http://www.allaboutdnt.org/.



Povezana spletišča: z naših spletišč vam lahko ponudimo povezave na spletišča tretjih strank (povezana
spletišča). Ni nujno, da povezana spletišča pregledujemo, krmilimo ali preiskujemo. Vsaka povezana stran
ima lahko lastne pogoje uporabe in lastno politiko varovanja zasebnosti. Pred uporabo povezanih spletišč
se morajo uporabniki z njimi seznaniti in jih upoštevati. Mi nismo odgovorni za politike in prakse katerekoli
od povezanih spletišč ali katerihkoli dodatnih povezav, ki jih le-te vsebujejo. Te povezave ne pomenijo
naše promocije povezanih spletišč ali kateregakoli podjetja ali storitve. Uporabnikom svetujemo, da pred
uporabo preberejo njihove pogoje in obvestila.



Otroci Naša spletišča niso namenjena otrokom. Ne uporabljamo jih, da bi zavestno iskali osebne podatke
otrok ali za trženje otrokom. Če izvemo, da je preko enega od naših spletišč otrok posredoval osebne
podatke, bomo te podatke iz sistema odstranili.



Google Analytics Na naših spletiščih lahko za zbiranje podatkov o vaših spletnih aktivnostih na njih
uporabljamo tudi aplikacijo Google Analytics. Gre za podatke o obiskanih spletnih straneh, aktiviranih
povezavah in iskanjih, ki ste jih opravili na naših spletiščih. Podatke lahko uporabljamo tudi za pripravo
poročil in kot pomoč za izboljšave spletišča. Piškotki zbirajo podatke na anonimen način, vključno s
številom obiskovalcev spletišča, od kod so obiskovalci prišli na spletišče in strani, ki so jih obiskali. Podatke,
ki jih zberejo ti piškotki, in vaš trenutni IP naslov bo vaš brskalnik posredoval Google-u in ta jih bo shranil
na strežnikih v ZDA in drugih državah. Google bo uporabil te podatke za naš račun in z namenom ocene
vaše uporabe našega spletišča, kot smo to opisali zgoraj. IP naslov, ki je bil zbran preko Google Analytics,
ne bo povezan z nobenimi drugimi podatki, ki jih hrani Google. Več informacij o podatkih, ki se zbirajo
preko
Google
Analytics,
boste
našli
na
naslovu:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Te piškotke lahko preprečite z izbiro
ustreznih nastavitev vašega brskalnika. Če to naredite, morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naših
spletišč. Če želite, lahko prenesete in namestite aplikacijo Opt-out Google Analytics za vaš brskalnik, ki
vam je na voljo na naslovu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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Google tehnologija ponovnega trženja Naša spletišča lahko uporabljajo Google tehnologijo ponovnega
trženja. Ta tehnologija omogoča, da uporabniki, ki so že obiskali naše spletne storitve in pokazali
zanimanje za naše storitve, vidijo ciljno usmerjene oglase na spletiščih partnerskega omrežja Google.
Podobno se lahko obračamo tudi na uporabnike, ki so podobni obiskovalcem naših strani. Informacije o
uporabi spletišča, ki se zbirajo v piškotkih, bodo prenesene in shranjene na strežnikih družbe Google v
ZDA. Če se prenese tudi IP naslov, se skrajša na zadnje 3 števke. S pomočjo piškotkov se lahko vedenje
uporabnika na spletišču analizira in posledično uporablja za ciljno priporočanje izdelkov in oglaševanje,
temelječe na zanimanjih uporabnika. Če vam je ljubše, da ne prejemate ciljnega oglaševanja, lahko
uporabo piškotkov za te namena preko Google-a izklopite z obiskom spletne strani:
https://www.google.com/settings/ads/. Alternativno lahko uporabniki izklopijo uporabo piškotkov
ponudnikov tretjih strank z obiskom izklopne strani pobude Network Advertising Initiative
(http://www.networkadvertising.org/choices/). Ne pozabite, Google ima svojo lastno politiko varovanja
podatkov, ki je neodvisna od naše. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihove politike in
postopke. Prosimo, da pred uporabo naših spletnih strani preberete politiko varovanja podatkov družbe
Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).



Facebook sledenje konverzijam Naša spletišča lahko uporabljajo storitev Conversion Tracking Pixel (pika
za sledenje konverzij) družbe Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ZDA
(“Facebook”). To orodje nam omogoča spremljanje dejanj uporabnikov, ki so preusmerjeni na
ponudnikovo spletišče s klikom na oglas na Facebook-u. To nam omogoča beleženje učinkovitosti oglasov
na Facebook-u za statistične namene in namene trženjskih raziskav. Zbrani podatki ostanejo anonimni. To
pomeni, da ne moremo videti osebnih podatkov nobenega posameznega uporabnika. Zbrane podatke
shranjuje in obdeluje Facebook. Facebook lahko podatke povezuje v vašim Facebook računom in jih
uporablja za lastne oglaševalne namene, kar je skladno z njihovo politiko uporabe podatkov, ki jo boste
našli na naslovu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Orodje Facebook Conversion Tracking
omogoča Facebook-u in njegovim partnerjem, da vam prikazujejo oglase v in izven Facebook-a. Za te
namene bo na vašem računalniku shranjen dodatni piškotek. Svoje soglasje smejo dati le osebe, starejše
od
13
let.
Če
želite
svoje
soglasje
umakniti,
kliknite
na
povezavo:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

11. Vaše pravice
Imate pravico, da zahtevate dostop do, popravek ali posodobitev vaših netočnih ali zastarelih osebnih podatkov. Stopite
v stik z našim Uradom za varstvo zasebnosti na povezavi: JCI contact form. V obsegu veljavne zakonodaje imate morda
tudi pravico, da zahtevate brisanje vaših osebnih podatkov, omejitev obdelave, če se nanaša na vas, da nasprotujete
obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Morda imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu.

12. Soglasje in umik soglasja
S posredovanjem vaših osebnih podatkov nam potrjujete, da razumete in se strinjate z njihovim zbiranjem, obdelavo,
mednarodnim prenosom in uporabo teh podatkov na način, kot je predstavljen v tem Obvestilu o varovanju zasebnosti.
Kjer veljavna zakonodaja to posebej zahteva, vas bomo prosili za vaše eksplicitno soglasje.
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Vedno imate pravico, da brez stroškov nasprotujete uporabi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja
ali da umaknete predhodno dano soglasje za poseben namen, tako da kliknete na ustrezne povezave na naših spletiščih,
sledite navodilom, ki njih vsebuje e-poštno sporočilo ali da stopite v stik z našim Uradom za varstvo zasebnosti na
povezavi: JCI contact form.

13. Samodejno odločanje
JCI spoštuje vaše zakonske pravice v zvezi s samodejnim odločanjem.

14. Kako stopite v stik z nami
Če bi radi z nami komunicirali v zvezi s težavami pri varovanju zasebnosti ali če imate vprašanja, pripombe ali pritožbe,
vas prosimo, da stopite v stik z našim Uradom za varstvo zasebnosti na naslovu: JCI contact form.
Skladno s principi Ščita zasebnosti se družba Johnson Controls obvezuje reševati pritožbe v zvezi z našim zbiranjem ali
uporabo osebnih podatkov. Državljani Evropske unije in Švice, ki imajo vprašanja ali pritožbe v zvezi z našo politiko Ščita
zasebnosti, naj se najprej obrnejo na naš Urad za varstvo zasebnosti na zgoraj navedenem naslovu. Družba Johnson
Controls se je dodatno obvezala, da bo sodelovala s panelom, ki so ga ustanovile EU agencije za varovanje podatkov
(DPA) in švicarski federalni Komisar za varovanje podatkov in informacij (FDPIC) v zvezi z nerešenimi pritožbami po Ščitu
zasebnosti o podatkih, ki so bili posredovani iz EU in Švice.

15. Spremembe naše politike varovanja zasebnosti
Pridržujemo si pravico, da to Obvestilo o varovanju zasebnosti kadarkoli spremenimo, modificiramo ali posodobimo.
Prosimo, da občasno pogledate in se prepričate, da ste pregledali najnovejše obvestilo.

16. Lokalni dodatki za posamezne države
Obvestilo o varovanju zasebnosti smo za nekatere države, kjer tako zahteva ustrezna zakonodaja, dopolnili. Ta dodatna
obvestila lahko poiščete preko povezav z lokalnimi dodatki na domači strani Zasebnosti.

Ta Izjava o varovanju zasebnosti velja od: 20. februar 2019
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