Johnson Controlsin tietosuojailmoitus
Johnson Controls International Plc ja sen tytäryhtiöt (yhdessä Johnson Controls tai me) suhtautuvat vakavasti
tietosuojaan. Olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi hyvien käytäntöjen mukaisten
tietosuojamenettelyjen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Merkkinä sitoutumisestamme tietosuojaan olemme ottaneet käyttöön yhtiön sitovat säännöt (Binding
Corporate Rules, BCR). Ne sisältävät maailmanlaajuiset tietosuojasitoumuksemme, mukaan lukien
henkilötietojen siirtämistä ja siihen liittyviä yksityisyydensuojan turvaavia oikeuksia koskevat
käytäntömme, joiden avulla pyrimme varmistamaan henkilötietojesi suojauksen eri puolilla maailmaa
sijaitsevien tytäryhtiöidemme käsitellessä niitä. Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset ovat hyväksyneet
nämä yhtiön sitovat säännöt. Voit tutustua sitoviin yhtiön sääntöihin Tietosuoja-sivustolla.
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1. Tarkoitus:
Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, miten keräämme ja käytämme henkilötietoja. Henkilötiedoilla
tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista
henkilöä; henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen,
verkkotunnisteen tai luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen,
taloudelliseen, kulttuurilliseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän yhden tai useamman tekijän
perusteella.
Keräämme henkilötietoja eri tavoilla normaalin liiketoimintamme kautta sekä verkossa että muualla.
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Tähän sisältyvät esimerkiksi tilausten tekeminen tai tuotteidemme ja palveluidemme ostaminen,
sopimusten tekeminen tai yhteydenpito kanssamme, tai käynnit verkkosivuillamme tai niiden käyttäminen.
Lisäksi saamme henkilötietoja asiakkailtamme, jotta voimme suorittaa palveluita heidän puolestaan.
2. Rekisterinpitäjä:
Saat selville henkilötietojesi käsittelystä vastuussa olevan Johnson Controlsin tahon kysymällä omalta
Johnson Controlsin liiketoiminnan yhteyshenkilöltäsi, tarkistamalla asian Johnson Controlsin julkisella
sivustolla (www.johnsoncontrols.com) olevasta luettelosta tai ottamalla yhteyttä tietosuojatoimistoomme
(privacy@jci.com).
3. Henkilötietojen ryhmät:
Voimme kerätä ja käsitellä mm. seuraavia henkilötietoja:


Yhteystiedot, joiden avulla voimme olla yhteydessä sinuun. Näitä ovat esimerkiksi nimi,
tehtävänimike, arvo, ikä, käyttäjätunnus, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite tai
muut osoitteet, joiden kautta voimme lähettää sinulle viestejä, sekä yrityksen tiedot ja
verkkosivuillamme antamasi rekisteröintitiedot.



Asiakassuhdetta koskevat tiedot, joiden avulla voimme käydä kauppaa kanssasi, esimerkiksi
sinua mahdollisesti kiinnostavat tuotteet ja palvelut, suosimasi yhteydenpitotavat ja tuotteet,
kielet, luottokelpoisuus, suosimasi markkinointikanavat sekä demografiset tiedot.



Liiketoimiin liittyvät tiedot, jotka koskevat asiointiasi kanssamme, mukaan lukien ostot, kyselyt,
asiakastilin tiedot, tilaus- ja sopimustiedot, toimitustiedot, laskutus- ja taloudelliset tiedot,
verotusta koskevat tiedot, aikaisempien liiketoimien ja kirjeenvaihdon tiedot sekä
verkkosivujemme käyttöön ja niillä asiointiin liittyvät tiedot.



Suojausta ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot, joiden avulla voimme turvata etusi,
mukaan lukien ristiriitojen tarkistusta, vilpin estämistä ja sisäisiä tarkastuksia koskevat tiedot
sekä liiketilojemme suojaukseen tarvittavat tiedot, kuten kuvatallenteet.



Tuotteemme saattavat kerätä järjestelmä- ja tapahtumatietoja, jotka koskevat niiden asennusta,
määrittelyä ja toimintaa, sekä muita tietoja normaalin toimintansa aikana. Näitä tietoja voivat olla
mm. anturitiedot, laitetiedot, rakennuksen tiloja koskevat tiedot, energiankäyttötiedot,
vikatiedot, tapahtumatiedot, ympäristötiedot ja muut sisäiset tai ulkoiset tiedot sekä tuotteen
käyttötiedot ja tuotteen suorituskykytiedot. Joissakin olosuhteissa nämä tiedot voivat olla
henkilötietoja. Video- tai turvallisuustuotteiden tapauksessa tiedot voivat sisältää myös video- ja
äänisignaaleja ja -dataa. Tuotteidemme keräämien tietojen luonne ja laajuus vaihtelevat tuotteen
tyypin ja tehtävän sekä niiden palveluiden mukaan, joihin niitä käytetään, sovellettavien lakien
mukaisesti.
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4. Käsittelyn lailliset perusteet:






Sopimuksen täytäntöönpano asiakkaillemme ja toimittajillemme.
Johnson Controlsin oikeutetut edut, jotka kuuluvat normaaliin liiketoimintaamme.
Lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen.
Luvan perusteella tarvittaessa ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa.
Henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen tarpeen vaatiessa ja sovellettavan lain sallimissa
rajoissa.

5. Käsittelytarkoitukset:


Tuote- tai palvelutilaustesi ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen, kuten tuotteiden ja
palveluiden toimitus, asiakaspalvelu, tilien ja laskutuksen hallinta, tuki ja koulutus,
tuotepäivitykset ja turvallisuusilmoitukset, sekä muiden ostoosi liittyvien palveluiden
tarjoaminen.



Sopimusvelvoitteidemme ja asiakassuhteen hallinta, mukaan lukien asiointi kanssasi,
tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden analysointi ja parantaminen, tiedottaminen
tuotteistamme ja palveluistamme sekä erikoistarjouksista ja kampanjoista.



Verkkosivujemme, verkkomme ja järjestelmiemme sekä toimitilojemme turvallisuuden
varmistaminen ja itsemme suojaaminen vilpillisiltä toimilta.



Päivittäisten liiketoimintatarpeidemme hallinta, kuten maksujen käsittely ja kirjanpito,
tuotekehitys, sopimusten hallinta, verkkosivujen ylläpito ja toteuttaminen, yrityshallinto,
auditointi, raportointi ja lainsäädännön noudattaminen.

6. Henkilötietojen vastaanottajat:


Kolmannet osapuolet: Voimme käyttää kolmansia osapuolia palveluiden ja toimintojen
tarjoamiseen tai suorittamiseen puolestamme. Voimme antaa henkilötietoja näiden kolmansien
osapuolten käyttöön näiden palveluiden ja toimintojen suorittamista varten. Näiden
henkilötietojen kaikenlainen käsittely on ohjeidemme mukaista ja vastaa alkuperäisiä
käyttötarkoituksia.



Lainsäädännön edellyttäessä: Voimme antaa yksittäisiä henkilöitä koskevia henkilötietoja myös
julkisten tai oikeusviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten ja -virastojen käyttöön
lainsäädännön vaatimusten sitä edellyttäessä, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden tai
lainvalvonnan vaatimusten täyttämiseksi ja myös niiden maiden virastoille ja oikeusistuimille,
joissa tietojasi säilytetään ja jotka voivat olla kotimaasi ulkopuolella. Lain salliessa voimme myös
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tarvittaessa paljastaa tällaisia tietoja kolmansille osapuolille (mukaan lukien lakimiehille)
oikeudellisten vaateiden perustelua, toimeenpanoa ja puolustamista varten tai oikeuksiemme
puolustamiseksi muulla tavalla, oman omaisuutemme tai oikeuksiemme tai muiden omaisuuden
tai turvallisuuden suojaamiseksi tai tarpeen mukaan ulkoisen auditoinnin,
vaatimustenmukaisuuden ja yrityksen johtamistoimien tueksi.


Yhteenliittymät ja yritysostot: Henkilötietoja voidaan siirtää osapuolelle, joka ostaa Johnson
Controlsin osakkeet tai varallisuuden tai liiketoiminnan kokonaisuudessaan tai osittain myynnin,
sulautumisen, selvityksen tai purkamisen yhteydessä tai muussa tapauksessa.



Tytäryhtiöt: Voimme myös siirtää ja jakaa tällaisia tietoja Johnson Controlsin tytäryhtiöille
sovellettavan lain mukaisesti.

7. Siirtäminen eri maiden välillä:
Koska kolmannet osapuolet, tytär- ja osakkuusyhtiöt, joille henkilötietojasi voidaan paljastaa, voivat sijaita
eri puolilla maailmaa, tietoja voidaan lähettää maihin, joissa on erilaiset tietosuojastandardit kuin omassa
kotimaassasi. Tällaisissa tapauksissa toteutamme tarvittavat toimenpiteet varmistaaksemme, että
henkilötietosi suojataan riittävällä tavalla. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat omat yhtiön sitovat sääntömme,
joissa määritetään maailmanlaajuisesti keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen käsittelyn korkeat
standardit, sekä normaalit sopimusehdot henkilötietojesi suojaamiseksi.
Johnson Controls on ollut ja on edelleen sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojan
puitesopimuksen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojan puitesopimuksen mukaisesti. Vaikka
Euroopan unionin tuomioistuin (CJEU) on mitätöinyt tietosuojan puitesopimuksen, Johnson Controls
ylläpitää sertifiointiaan toistaiseksi edelleen siihen saakka, kunnes korvaava puitesopimus solmitaan.
Sillä välin Johnson Controls käyttää edelleen edellä kuvatun mukaisesti tarvittavia keinoja, joihin sisältyvät
yhtiön sitovat säännöt sekä normaalit sopimusehdot, varmistaakseen henkilötietojesi suojaamisen riittävällä
tavalla.
Tietosuojan sertifioinnin tiedot:
 Johnson Controls noudattaa Yhdysvaltojen kauppaministeriön hyväksymää EU:n ja Yhdysvaltojen
välistä tietosuojan puitesopimusta sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen välistä tietosuojan puitesopimusta,
jotka koskevat Euroopan unionista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Sveitsistä Yhdysvaltoihin
siirrettävien henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä. Johnson Controls Inc. sekä 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 ja
York International Corp. ovat vakuuttaneet kauppaministeriölle noudattavansa näitä
tietosuojaperiaatteita.
Jos
tässä
tietosuojailmoituksessa
esitettyjen
ehtojen
ja
tietosuojaperiaatteiden välillä on ristiriitaa, tietosuojaperiaatteet katsotaan päteviksi. Lisätietoja
tietosuojaohjelmasta
sekä
asiaa
koskeva
vakuutuksemme
on
sivustolla
https://www.privacyshield.gov/.
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Johnson Controls on vastuussa sellaisten tietosuojan alaisten henkilötietojen käsittelystä, jotka se
vastaanottaa ja sen jälkeen lähettää edustajanaan toimivalle kolmannelle osapuolelle. Johnson
Controls pysyy vastuullisena tietosuojaperiaatteiden nojalla, jos sen edustaja käsittelee tällaisia
henkilötietoja tietosuojaperiaatteiden vastaisella tavalla, ellei Johnson Controls todista, ettei se ole
vastuussa. Sinulla on joissakin olosuhteissa mahdollisuus turvautua sitovaan sovittelumenettelyyn
sellaisten tietosuojan noudattamista koskevien valitusten osalta, joita ei ole ratkaistu minkään muun
tietosuojamekanismin
avulla.
Lisätietoja
on
sivustolla
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I- introduction. Yhdysvaltojen kauppakomissio
(Federal Trade Commission) on toimivaltainen valvomaan Johnson Controlsin tietosuojan
noudattamista.

8. Säilytys:
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jonka vuoksi ne
on kerätty, yleensä sopimussuhteen ja mahdollisen sitä seuraavan jakson ajan sovellettavan lainsäädännön
vaatimusten edellyttäessä tai salliessa.
9. Henkilötietojen suojaus:
Suojaustoimet henkilötietojen suojaamiseksi: Sovellamme asianmukaisia teknisiä, fyysisiä ja organisatorisia
toimia, jotka on suunniteltu kohtuullisesti suojaamaan henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai
lainvastaiselta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta paljastamiselta tai käytöltä sekä
muilta lainvastaisilta käsittelyn muodoilta. Henkilötietojen käyttö on rajoitettu valtuutetuille vastaanottajille
ja vain silloin, kun niitä todella tarvitaan. Pidämme yllä kattavaa tietoturvaohjelmaa, joka on suhteutettu
käsittelyyn liittyviin riskeihin. Ohjelmaa sovitetaan jatkuvasti toimintaan liittyvien riskien vähentämiseksi ja
henkilötietojen suojaamiseksi huomioiden alalla hyväksytyt käytännöt. Lisäksi käytämme parannettuja
suojaustoimia käsitellessämme arkaluontoisia henkilötietoja.
Miten suojaamme asiakkaidemme puolesta käsittelemiämme henkilötietoja (tietojen käsittelijänä): Joissakin
tapauksissa käsittelemme henkilötietoja asiakkaidemme puolesta palveluna (tietojen käsittelijän
ominaisuudessa). Keräämme ja käsittelemme näitä henkilötietoja vain asiakkaan ohjeiden mukaisesti
emmekä käytä tai paljasta niitä omissa tarkoituksissamme. Pidämme yllä tietosuojan valvontaa
suojataksemme tietojasi ja paljastamme tai siirrämme henkilötietoja vain asiakkaan ohjeiden mukaisesti tai
pyydetyn palvelun tuottamiseksi. Ellei asiakas ole antanut muuta ohjetta, huolehdimme asiakkaidemme
puolesta käsittelemistämme henkilötiedoista niiden sitoumusten mukaisesti, jotka on esitetty tässä
ilmoituksessa tietojen paljastamisesta ja siirtämisestä.
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10. Omat sivustomme:


Evästeet, käyttötiedot ja vastaavat työkalut
Kun käyt sivustoillamme, saatamme kerätä joitakin tietoja automaattisesti erilaisten
teknologisten menetelmien, kuten evästeiden, pikselitunnisteiden, selaimen analyysityökalujen,
palvelinlokien ja verkkojäljitteiden avulla. Monissa tapauksissa evästeiden ja muiden työkalujen
avulla keräämiämme tietoja käytetään ei-tunnistettavissa olevalla tavalla ilman minkäänlaista
viittausta henkilötietoihin.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivu siirtää tietokoneeseesi tai muun laitteen
kiintolevylle verkkoselaimesi kautta käydessäsi verkkosivulla. Saatamme käyttää evästeitä
tehostaaksemme sivustolle kirjautumista ja sivuston käyttöä sekä räätälöidäksemme sivuston
selaamisen sinulle mieluisaksi ja parantaaksemme sivustojemme toimintoja. Evästeitä voidaan
käyttää suorituskyvyn hallintaan sekä tietojen keräämiseen siitä, miten sivustoamme käytetään,
analysoinnin tarkoituksissa. Niitä voidaan käyttää myös toimintojen hallintaan, jotta voimme
tehostaa käyttäjien vierailuja sivustolla esimerkiksi muistamalla kielivalinnat, salasanat ja
kirjautumistiedot. Evästeitä on olemassa kahdenlaisia: istuntoevästeet, jotka poistuvat
laitteestasi poistuessasi verkkosivulta, ja pysyvät evästeet, jotka jäävät laitteeseesi pidemmäksi
ajaksi tai siihen saakka, kunnes poistat ne manuaalisesti.
Saatamme käyttää Flash-evästeitä (käytetään myös nimitystä ’paikallisesti tallennetut kohteet’)
ja vastaavanlaisia tekniikoita käyttäjän verkkokokemuksen yksilöllistämiseen ja parantamiseen.
Adobe Flash Player on sovellus, jonka avulla voi nopeasti luoda dynaamista sisältöä, kuten
videoleikkeitä ja animaatioita. Käytämme Flash-evästeitä suojaustarkoituksessa ja auttamaan
selaimen evästeiden kaltaisten asetusten ja valintojen muistamisessa. Niitä kuitenkin hallitaan
muun käyttöliittymän kuin oman verkkoselaimesi kautta. Voit lukea Flash-evästeiden hallinnasta
Adoben sivustolta tai osoitteesta www.adobe.com. Saatamme käyttää Flash-evästeitä tai
vastaavia tekniikoita käyttäytymisen tutkimiseen tai kiinnostukseen perustuvan mainonnan
tarkoituksiin.
Palvelinlokimme voivat myös kerätä tietoja siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivuja
(käyttötiedot). Näihin tietoihin voi sisältyä käyttäjän verkkotunnus, kieli, selaimen ja
käyttöjärjestelmän tyyppi, Internet-palvelun tarjoaja, Internet-protokolla (IP) -osoite, sivusto tai
viite, joka ohjaa käyttäjän verkkosivulle, verkkosivu, jolla käyttäjä on ollut ennen meidän
sivustollemme siirtymistä, ja verkkosivu, jolle käyttäjä siirtyy poistuttuaan meidän
sivustoltamme, sekä sivustollamme vietetty aika. Voimme valvoa ja hyödyntää käyttötietoja
mitataksemme sivuston suorituskykyä ja toimintaa, parantaaksemme sivuston designia ja
toimintoja tai suojaustarkoituksissa.
Saatamme käyttää sivustollamme myös pikselitunnisteita ja verkkojäljitteitä. Nämä ovat
verkkosivuillemme tai sähköpostiviesteihimme sijoitettuja pieniä graafisia kuvia, joiden avulla
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tiedämme, onko käyttäjä suorittanut jonkin tietyn toimenpiteen. Kun avaat tällaisen sivun tai
napsautat sähköpostiviestiä, pikselitunnisteet ja verkkojäljitteet laativat ilmoituksen kyseisestä
toimenpiteestä. Näiden työkalujen avulla voimme mitata vastetta viestintäämme ja parantaa
verkkosivujamme ja tarjouksiamme.
Voit muuttaa selaimesi asetuksia estämään evästeet tai ilmoittamaan niistä, poistamaan
evästeitä tai selaamaan sivustoamme selaimesi anonyymin käytön asetuksella. Lisätietoja
selaimen asetusten säätämisestä tai muuttamisesta on selaimen ohjeissa tai ohje-näytöllä. Jos
et hyväksy evästeiden tai muiden vastaavien laitteeseesi tietoja tallentavien tekniikoiden
käyttöä, sinun on muutettava selaimesi asetuksia vastaavalla tavalla. Huomaa kuitenkin, että
jotkin verkkosivujemme ominaisuudet eivät välttämättä toimi kunnolla, jos et hyväksy evästeitä
tai muita mainittuja tekniikoita.
Sovellettavan lain edellyttäessä sinulta pyydetään lupa joidenkin evästeiden ja vastaavien
tekniikoiden käytölle ennen kuin käytämme tai asennamme niitä tietokoneeseesi tai muuhun
laitteeseen.


Tietojen jakaminen ja selaimen Do Not Track -pyynnöt: Koska emme seuraa (emmekä anna
muiden seurata) verkkosivujemme kävijöitä, emme käsittele verkkoselaimen Do Not Track signaaleja. Lisätietoja selaimen seurantasignaaleista ja Do Not Track -pyynnöistä on sivustolla
http://www.allaboutdnt.org/.



Linkitetyt sivustot: Saatamme tarjota linkkejä omilta sivustoiltamme kolmansien osapuolten
verkkosivuille (“linkitetyille sivustoille”). Emme välttämättä tarkasta, valvo tai tutki linkitettyjä
sivustoja. Jokaisella linkitetyllä sivustolla voi olla omat käyttöehtonsa ja tietosuojailmoituksensa,
ja käyttäjien on perehdyttävä näihin ehtoihin ja noudatettava niitä käyttäessään linkitettyjä
sivustoja. Emme ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston käytännöistä ja toimintatavoista
emmekä niiden sisältämistä lisälinkeistä. Näiden linkkien olemassaolo ei ilmaise
hyväksyntäämme linkitettyjä sivustoja tai mitään yritystä tai palvelua kohtaan, ja kehotamme
käyttäjiä lukemaan näiden linkitettyjen sivustojen ehdot ja ilmoitukset ennen niiden käyttöä.



Lapset: Verkkosivumme eivät ole kohdistettu lapsille, emmekä käytä verkkosivujamme
tietoisesti pyytämään henkilötietoja lapsilta tai lapsille suuntautuvaan markkinointiin. Jos
saamme tietää, että lapsi on antanut henkilötietoja jonkin verkkosivumme kautta, poistamme
nämä tiedot järjestelmistämme.



Google Analytics: Voimme käyttää myös Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua
sivustollamme keräämään tietoja toimistasi sivustoillamme, kuten verkkosivuista, joilla käyt,
napsauttamistasi linkeistä sekä sivustoillamme tekemistäsi hauista. Voimme käyttää tietoja
raporttien laadintaan ja verkkosivujemme parantamiseen. Evästeet keräävät tietoja
anonyymisti, mukaan lukien sivuston kävijämäärä, mistä kävijät ovat tulleet sivustolle ja millä
sivuilla he ovat käyneet. Selaimesi siirtää näiden evästeiden laatimat tiedot ja senhetkisen IP7

osoitteesi, ja Google tallentaa sen Yhdysvalloissa ja muissa maissa sijaitseville palvelimille.
Google käyttää näitä tietoja puolestamme tarkoituksena arvioida, miten käytät sivustoamme
edellä kuvatun mukaisesti. Google Analytics -palvelun keräämää IP-osoitetta ei liitetä mihinkään
muuhun Googlen hallussa olevaan tietoon. Lisätietoja Google Analytics -palvelun avulla
kerättävistä
tiedoista
on
sivustolla
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Voit estää nämä evästeet
valitsemalla sopivat asetukset selaimestasi. Tässä tapauksessa et välttämättä voi käyttää kaikkia
verkkosivujemme toimintoja. Voit ladata ja asentaa käytön estävän selaimen lisäosan (Google
Analytics
Opt-out
Browser
Add-on),
joka
on
saatavana
osoitteesta:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Googlen uudelleenmarkkinointiteknologia: Verkkosivuillamme voidaan käyttää Googlen
uudelleenmarkkinointiteknologiaa. Tämän teknologian avulla käyttäjät, jotka ovat jo käyneet
verkkopalveluissamme ja olleet kiinnostuneita palveluistamme, voivat nähdä kohdennettua
mainontaa Googlen kumppaniverkoston verkkosivuilla. Samoin mainontaa voidaan kohdistaa
käyttäjiin, jotka ovat meidän sivustomme kävijöiden kaltaisia. Google siirtää evästeen laatimat
tiedot verkkosivun käytöstä Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ja tallentaa ne niihin. Mikäli
IP-osoite siirretään, sen kolme viimeistä numeroa poistetaan. Evästeiden avulla voidaan
analysoida käyttäjien käyttäytymistä sivustolla ja hyödyntää tätä tietoa myöhemmin
kohdennettujen tuotesuositusten ja mainosten tarjoamisessa käyttäjän kiinnostuksen
kohteiden perusteella. Jos et halua saada kohdennettuja mainoksia, voit poistaa evästeet
käytöstä näihin tarkoituksiin Googlen kautta sivustolta: https://www.google.com/settings/ads/.
Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat poistaa käytöstä kolmansien osapuolten tarjoajien evästeet
Network
Advertising
Initiative
-ryhmän
käytöstäpoiston
sivustolta
(http://www.networkadvertising.org/choices/). Huomaa, että Googlella on omat
tietosuojakäytäntönsä, jotka ovat riippumattomia meidän käytännöistämme. Emme vastaa
millään tavalla Googlen käytännöistä ja menettelytavoista. Lue Googlen tietosuojakäytännöt
ennen kuin käytät meidän sivustojamme (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).
Facebookin konversioseuranta: Verkkosivuillamme voidaan käyttää Facebookin (Facebook Inc.,
1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA) konversioseurannan pikselipalvelua. Tämän
työkalun avulla voimme seurata käyttäjien toimia sen jälkeen, kun he Facebook-mainosta
napsauttamalla ohjautuvat uudelleen jonkun tarjoajan sivustolle. Tällä tavoin voimme
rekisteröidä Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisissa ja markkinatutkimustarkoituksissa.
Kerätyt tiedot pysyvät anonyymeinä. Tämä tarkoittaa, että emme voi nähdä kenenkään
yksittäisen käyttäjän henkilötietoja. Facebook kuitenkin tallentaa kerätyt tiedot ja käsittelee
niitä. Facebook pystyy liittämään tiedot Facebook-tiliisi ja käyttämään tietoja omiin
mainontatarkoituksiinsa Facebookin tietojen käyttöä koskevien käytäntöjen mukaisesti, jotka on
esitetty sivustolla https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebookin konversioseuranta
mahdollistaa lisäksi Facebookille ja sen kumppaneille mainosten näyttämisen sinulle
Facebookissa ja sen ulkopuolella. Lisäksi tietokoneeseesi tallentuu eväste näitä tarkoituksia
varten. Vain yli 13-vuotiaat käyttäjät voivat antaa luvan. Napsauta tässä, jos haluat peruuttaa
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lupasi: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
11. Sinun oikeutesi:
Voit pyytää virheellisten tai vanhentuneiden henkilötietojesi korjaamista tai päivittämistä ottamalla yhteyttä
tietosuojatoimistoomme seuraavan linkin kautta: JCI:n yhteystietolomake. Lain sallimissa rajoissa sinulla voi
olla oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, käsittelyn rajoittamista omalta kohdaltasi, käsittelyn
kieltämistä sekä oikeus tietojen siirrettävyyteen. Lisäksi sinulla voi olla oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle.
12. Lupa ja luvan peruuttaminen:
Antamalla meille henkilötietojasi hyväksyt niiden keräämisen, käsittelyn, siirtämisen eri maiden välillä ja
käytön tässä tietosuojailmoituksessa esitetyn mukaisesti. Sovellettavan lain edellyttäessä pyydämme
nimenomaista lupaasi.
Voit aina kieltää henkilötietojesi käytön suoramarkkinoinnin tarkoituksiin tai peruuttaa minkä tahansa
tiettyyn tarkoitukseen aikaisemmin annetun luvan maksutta napsauttamalla asiaankuuluvia linkkejä
sivustoillamme, noudattamalla sähköpostiviestin sisältämiä ohjeita tai ottamalla yhteyttä
tietosuojatoimistoomme seuraavan linkin kautta: JCI:n yhteystietolomake.
13. Automaattinen päätöksenteko:
JCI kunnioittaa lakisääteisiä oikeuksiasi, jotka koskevat automaattista päätöksentekoa.
14. Yhteystiedot:
Jos haluat ottaa meihin yhteyttä tietosuojaan liittyvissä asioissa, tai jos sinulla on kysymyksiä,
kommentteja tai huomautettavaa, ota yhteys tietosuojatoimistoomme napsauttamalla seuraavaa
linkkiä: JCI:n yhteystietolomake.
Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti Johnson Controls sitoutuu käsittelemään henkilötietojesi keräämistä tai
käyttöä koskevat valitukset. Euroopan unionin alueella ja Sveitsissä asuvien henkilöiden, joilla on kysymyksiä
tai valituksia tietosuojakäytännöistämme, pyydetään ottamaan ensiksi yhteyttä tietosuojatoimistoomme
edellä olevan linkin kautta. Johnson Controls on lisäksi sitoutunut toimimaan yhteistyössä EU:n
tietosuojaviranomaisten perustaman yhteisen elimen ja Sveitsin tietosuojavaltuutetun kanssa EU:sta ja
Sveitsistä siirrettyjä tietoja koskevien ratkaisemattomien tietosuojavalitusten osalta.
15. Tietosuojailmoituksen muutokset:
Pidätämme oikeuden muuttaa, muokata ja päivittää tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa.
Pyydämme sinua tarkistamaan tiedot säännöllisesti varmistaaksesi, että olet nähnyt uusimman
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ilmoituksen.
16. Joitakin maita koskevat paikalliset liitteet:
Olemme lisänneet tietosuojailmoitukseen joitakin maita koskevia, paikallisen lain edellyttämiä erityiskohtia.
Voit tutustua näihin täydentäviin ilmoituksiin Tietosuoja-sivuston paikallisten liitteiden linkeistä.

Tämä tietosuojalauseke on voimassa alkaen: 1. syyskuuta
2020
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