הודעת הפרטיות של Johnson Controls
 Johnson Controls International plcוהחברות השותפות (להלן ביחד ,Johnson Controls :אנחנו ,אנו או שלנו) דואגות
לפרטיותך ומחויבות להגן על המידע האישי שלך בהתאם לנוהלי שימוש הוגן במידע והחוקים הרלוונטיים לפרטיות
נתונים.
כאות למחויבות זו ,אימצנו סדרה של כללים תאגידיים מחייבים (להלן :הכללים) .כללים אלה מפרטים את
המחויבות הכלל-עולמית שלנו לפרטיות ,כולל המדיניות שלנו בנושא העברת מידע אישי וזכויות צנעת הפרט.
מטרתם היא להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן בכל מקום בעולם שבו השותפות שלנו ישתמשו בו .בנוסף,
כללים אלה אושרו על ידי הרשות האירופית לאבטחת מידע .ניתן לעיין בכללים שלנו בדף הבית של הפרטיות.
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 .1מסגרת:
בהצהרת הפרטיות הזו אנחנו מפרטים איך אנחנו אוספים מידע אישי ומשתמשים בו .המונח "מידע אישי" מתייחס
לכל מידע שקשור לאדם ומזהה או מאפשר לזהות אותו ,במישרין או בעקיפין ,על ידי קישור לגורם מזהה כמו שם,
תעודת זהות ,נתוני מיקום ושם משתמש ,או לגורמים ספציפיים הקשורים למצב הפיזי ,הפיזיולוגי ,הגנטי ,הנפשי,
הכלכלי התרבותי או החברתי של אותו אדם.
כחלק מהפעילות העסקית הרגילה שלנו אנחנו אוספים מידע אישי במגוון דרכים ,מקוונות ולא מקוונות .למשל ,בין
השאר ,אנחנו אוספים מידע אישי כשמזמינים או רוכשים מוצרים ,כשחותמים על הסכמים או מתקשרים איתנו
וכשמבקרים באתר שלנו ומשתמשים בו .אנחנו גם מקבלים מידע אישי מהלקוחות שלנו כדי לבצע שירותים מסוימים
בשמם.
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 .2זהות מנהל המידע:
כדי לקבל את הפרטים של הגורם ב Johnson Controls-שאחראי על השימוש במידע האישי ,אפשר לפנות אל איש
הקשר ב ,Johnson Controls-למשרדינו דרך אתר האינטרנט הציבורי של Johnson Controls
( )www.johnsoncontrols.comאו אל צוות הפרטיות שלנו (.)privacy@jci.com
 .3הקטגוריות השונות של מידע אישי:
המידע האישי שאנחנו עשויים לאסוף ולהשתמש בו יכול להיות:
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פרטי התקשרות שמאפשרים לנו לתקשר איתך ,כמו שם ,תפקיד ,גיל ,תואר ,שם משתמש ,כתובת
למשלוח דואר ,מספרי טלפון ,כתובות דוא"ל או כתובות אחרות שמאפשרות לנו לשלוח הודעות ,פרטי
חברה ופרטי הרשמה שסופקו על ידך באתר.



מידע הנוגע לקשר בינינו שעוזר לנו לעשות איתך עסקים ,כגון סוג המוצרים והשירותים שעשויים לעניין
אותך ,העדפות ליצירת קשר ולגבי מוצרים ,שפות ,דירוג אשראי ,העדפות שיווק ונתונים דמוגרפיים.



מידע הקשור לעסקאות שלך איתנו ,כמו רכישות ,בירורים ,פרטים של חשבון לקוח ,פרטי הזמנות וחוזים,
פרטי משלוח ,פרטי חיוב ומידע פיננסי ,פרטים לצורכי מס ,היסטוריית עסקאות והתכתבויות ופרטים לגבי
האינטראקציות שלך איתנו ואופן השימוש שלך באתרים שלנו.



מידע הקשור לאבטחה וציות לחוק שמאפשר לנו להגן על האינטרסים שלנו ,כמו מידע לבדיקת בעיות
אפשריות ,מניעת הונאות ואימות פנימי ,וכן מידע הדרוש לאבטחת המתחמים שלנו ,כמו הקלטות
ויזואליות.



המוצרים שלנו עשויים לאסוף מידע על המערכת ואירועים הקשורים להגדרות ולתפעול שלהם ,וכן מידע
אחר הנאסף במהלך השימוש הרגיל בהם .מידע זה יכול לכלול נתוני חיישנים ,נתוני מוצרים ,נתונים בנוגע
לשטחי בניינים ,נתוני שימוש באנרגיה ,נתוני תקלות ,נתוני אירועים ,נתונים סביבתיים ונתונים פנימיים או
חיצוניים אחרים ,כמו גם מידע על שימוש במוצרים ונתונים על ביצועי מוצרים .בנסיבות מסוימות ,המידע
הזה עשוי להיחשב כמידע אישי .במקרה של מוצרי וידאו או אבטחה ,המידע עשוי לכלול גם אותות ונתוני
וידאו ואודיו .אופי המידע הזה והמידה שבה הוא נאסף על ידי המוצרים שלנו משתנים בהתאם לסוג
ולפונקציה של המוצר ולסוגי השירותים שעבורם המוצר משמש ,בכפוף לחוקים הרלוונטיים.

 .4עילות חוקיות לשימוש:






עמידה בהתחייבויות החוזה מול הלקוחות והספקים שלנו.
האינטרסים הלגיטימיים של  ,Johnson Controlsשהם חלק מהפעילות העסקית הרגילה שלנו.
ציות למחויבויות המשפטיות שלנו בכפוף לחוק החל.
הסכמה ,כאשר נדרש ובגבולות החוק החל.
להגן על האינטרסים החיוניים של אדם מסוים ,כאשר נדרש ובגבולות החוק החל.

 .5מטרות השימוש:


ביצוע ההזמנות שלך עבור מוצרים או שירותים וכן פעילויות קשורות ,כגון משלוח מוצר ושירות ,שירות
לקוחות ,ניהול חשבון וחיוב ,תמיכה והדרכה ,עדכון מוצר והודעות הקשורות לבטיחות ,וכדי לספק שירותים
אחרים הקשורים לרכישה שלך.



ניהול ההתחייבויות החוזיות שלנו והקשר השוטף שלך איתנו ,כולל אינטראקציות איתך ,ניתוח ושיפור
המוצרים והשירותים שאנחנו מציעים ,שליחת עדכונים על מוצרים ושירותים שלנו ושליחת מבצעים והצעות
מיוחדות.



אבטחת האתרים ,הרשתות ,המערכות והמתחמים שלנו ,וכן הגנה עצמית מפני הונאות.



ניהול הצרכים העסקיים השוטפים שלנו ,כמו טיפול בתשלומים וניהול חשבונות פיננסיים ,פיתוח מוצרים,
ניהול חוזים ,ניהול האתר ,ציות לחוק ,לרגולציה ולדרישות הבקרה והדיווח.

 .6העברת המידע האישי לאחרים:
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גופים חיצוניים (צד ג') :אנחנו עשויים להיעזר בגופים חיצוניים כדי שיספקו או יבצעו את השירותים
והתפקידים בשמנו .אנחנו עשויים להעביר לאותם גופים מידע אישי כדי שיוכלו לבצע את השירותים
והתפקידים .כל שימוש שלהם במידע האישי הזה יהיה בהתאם להוראות שלנו ולמטרות המקוריות
שהגדרנו.



כנדרש על פי חוק :כמו כן ,ייתכן שנמסור מידע אישי הנוגע לאנשים מסוימים לציבור או לרשויות החוק,
לאנשי אכיפת חוק ולסוכנויות אכיפת חוק כנדרש על פי החוק ,כולל כדי לעמוד בדרישות הביטחון הלאומי
או אכיפת החוק ,וכולל לסוכנויות ובתי משפט בארצות שבהן המידע שלך מאוחסן ,שעשויות להיות מחוץ
לארץ המגורים שלך  .ככל שמותר על פי חוק ,ייתכן שנחשוף את המידע הזה גם לגורמים חיצוניים (כולל
ליועצים משפטיים) ,כדי לבסס ,להוציא לפועל או להתגונן מפני תביעות משפטיות או כדי לאכוף את
הזכויות שלנו בכל דרך אחרת ,כדי להגן על הקניין שלנו או על הזכויות ,הקניין והבטיחות של אחרים ,וככל
שנצטרך כדי לסייע לביקורת חיצונית ולגורמי ציות ופיקוח.



מיזוגים ורכישות :אנחנו עשויים להעביר את המידע האישי לגורם שירכוש את ההון או הנכסים של
 Johnson Controlsאו את עסקיה באופן מלא או חלקי במסגרת מכירה ,מיזוג ,פירוק ,פשיטת רגל וכיוצ"ב.



שותפות :אנחנו גם עשויים להעביר את המידע הזה אל השותפות של  Johnson Controlsולשתף
אותו איתן כדי לציית לחוק.

 .7העברת מידע בין מדינות:
חברות הבת ,השותפות והגופים החיצוניים שאליהם אנחנו עשויים להעביר את המידע האישי עשויים להיות בכל מקום
בעולם .לכן ,ייתכן שהמידע יועבר למדינות שבהן יש אמות מידה שונות של אבטחת מידע מאשר במדינת המגורים
שלך .במקרים כאלה ,ננקוט באמצעים הנדרשים כדי לוודא שהמידע האישי שלך יוגן ברמה מספקת ,כולל ברמה של
הכללים התאגידיים המחייבים שלנו ושל התנאים החוזיים הרגילים להגנה על המידע האישי .כללים אלה מציבים רף
גבוה של שימוש במידע האישי שנאסף על ידנו בעולם.
 Johnson Controlsנשאה וממשיכה לשאת אישור של  EU-US Privacy Shield Frameworkושל Swiss-US Privacy
 .Shield Frameworkעל אף ש Privacy Shield Framework-נפסלה על ידי בית הדין לצדק של האיחוד האירופי (,)CJEU
 Johnson Controlsתמשיך להחזיק את האישור בעתיד הנראה לעין ,עד שתיווצר מסגרת חלופית.
לעת עתה ,כפי שתואר לעיל Johnson Controls ,תמשיך לנקוט אמצעים ,כולל הכללים התאגידיים המחייבים והתנאים
החוזיים הרגילים שלנו ,כדי להבטיח כי המידע האישי שלך מקבל רמת הגנה נאותה.
פרטים על אישור :Privacy Shield
 Johnson Controls מצייתת לדרישות הפרטיות של  EU-U.S. Privacy Shield Frameworkוכן Swiss-US
 ,Privacy Shield Frameworkכפי שנקבע על ידי משרד המסחר האמריקני בנוגע לאיסוף ,שימוש והחזקה של
מידע אישי המועבר מהאיחוד האירופי ,בריטניה ושווייץ לארצות הברית ,Johnson Controls Inc. .יחד עם
Sensormatic ,Johnson Controls Security Solutions LLC ,Johnson Controls APS Productions Inc.
,ShopperTrak RCT Corporation ,Tyco Fire Products LP ,LLC, Exacq Technologies Inc. ,Electronics
 WillFire HC, LLCו ,York International Corp.-אישרו למשרד המסחר שהן מצייתות לעקרונות ההגנה על
הפרטיות .בכל התנגשות בין התנאים המוגדרים בהצהרת הפרטיות הזו לבין עקרונות התוכנית 'מגן הפרטיות',
עקרונות התוכנית יגברו .למידע נוסף על התוכנית ( Privacy Shieldמגן הפרטיות) ולהצגת האישור שלנו ,בקר
באתר https://www.privacyshield.gov/.
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 Johnson Controlsאחראית על השימוש במידע האישי שהיא מקבלת במסגרת התוכנית 'מגן הפרטיות'
ומעבירה לגוף חיצוני המשמש כנציג מטעמה Johnson Controls .תמשיך לשאת באחריות במסגרת עקרונות
התוכנית 'מגן הפרטיות' אם הנציג מטעמה ישתמש במידע האישי באופן שאינו עולה בקנה אחד עם עקרונות
התוכנית ,אלא אם יוכח ש Johnson Controls-לא אחראית .באפשרותך ,בנסיבות מסוימות ,לנצל את מנגנון
הבוררות המחייב בנושא ציות לתוכנית 'מגן הפרטיות' כדי ליישב תלונות שלא יושבו באמצעות אחד
לאתר:
להיכנס
ניתן
נוסף,
למידע
התוכנית.
של
האחרים
מהמנגנונים
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I- introduction.לרשות הסחר האמריקאית יש סמכות
שיפוט על הציות של  Johnson Controlsלתוכנית 'מגן הפרטיות'.

 .8שמירת המידע:
נשמור את המידע האישי ככל שנדרש למטרות שלשמן הוא נאסף ,בדרך כלל למשך כל התקשרות חוזית וכל תקופה
נוספת שנדרשת או מותרת על פי חוק בתום ההתקשרות
 .9הגנה על המידע האישי:
אלו הם אמצעי האבטחה שלנו להגנה על המידע האישי :נשתמש באמצעי אבטחה טכניים ,פיזיים וארגוניים מתאימים
שנועדו באופן סביר להגן על מידע אישי מפני השמדה ,אובדן ,שינוי ,חשיפה בלתי מורשית וגישה בטעות או בניגוד
לחוק ומפני כל צורה לא חוקית אחרת של שימוש .גישה למידע אישי מוגבלת לנמענים מאושרים על בסיס צורך לדעת.
יש לנו תוכנית אבטחת מידע מקיפה והיא פרופורציונלית לסיכון הנלווה לשימוש במידע .התוכנית כל הזמן מותאמת
כדי למזער סכנות תפעוליות ולהגן על המידע האישי ,תוך לקיחה בחשבון של הנהלים המקובלים בתחום .בנוסף,
נשתמש במנגנוני אבטחה מוגברים למידע אישי רגיש.
כך נגן על המידע האישי שבו נשתמש בשם לקוחותינו (כגורם המשתמש במידע) :במקרים מסוימים ,נשתמש במידע
אישי בשם לקוחותינו כשירות (במסגרת תפקידנו כגורם המשתמש במידע) .נאסוף את המידע האישי הזה ונשתמש בו
רק כפי שהלקוח יורה לנו ולא נשתמש בו או נחשוף אותו למטרות אישיות שלנו .נשתמש במנגנוני אבטחת מידע כדי
להגן על המידע האישי הזה ונחשוף או נעביר אותו רק כפי שהלקוח יורה לנו או כדי לספק את השירות המבוקש .אלא
אם הלקוח יורה לנו אחרת ,נתייחס למידע האישי שבו נשתמש בשם הלקוחות שלנו בהתאם להתחייבויות שלנו בנוגע
לחשיפה והעברה ,כפי שהן מוגדרות בהצהרה זו.
 .10אתרי האינטרנט שלנו:


קובצי  ,Cookieנתוני שימוש וכלים דומים
כשמשתמשים מבקרים באתרים שלנו ,אנחנו עשויים לאסוף מידע מסוים באמצעות כלים אוטומטיים
וטכנולוגיות כמו קובצי  ,Cookieתגי פיקסל ,כלים לניתוח הדפדפן ,יומני שרת ומשואות רשת .במקרים
רבים ,במידע שאנו אוספים באמצעות קובצי  Cookieוכלים אחרים נעשה שימוש באופן שלא ניתן לזהות
מידע אישי וללא כל הפניה למידע אישי.
קובצי  Cookieהם קובצי טקסט קטנים שאתר האינטרנט שומר בדיסק הקשיח של המחשב או במכשיר
אחר כשנכנסים אליו באמצעות הדפדפן .אנחנו עשויים להשתמש בקובצי  Cookieכדי להקל את תהליך
הכניסה לחשבון באתר ואת השימוש בו ,וכדי להתאים אישית את העדפות הגלישה ולשפר את
הפונקציונליות של האתר .נוכל להשתמש בקובצי  Cookieגם לניהול התפקוד של האתר ולאיסוף נתונים
סטטיסטיים על האופן שבו משתמשים באתר .נוכל להשתמש בנתונים האלה כדי לנהל את הפונקציונליות
ולאפשר למשתמש חוויית שימוש נוחה יותר ,למשל על ידי זכירת העדפות השפה ,סיסמאות ופרטי
הכניסה .יש שני סוגים של קובצי  :Cookieקבצים זמניים ,אשר נמחקים מהמכשיר ברגע שעוזבים את
האתר ,וקבצים קבועים ,אשר נשארים במכשיר זמן רב יותר או עד שמוחקים אותם ידנית.
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ייתכן שנשתמש גם בקובצי  Cookieמסוג ( Flashהנקראים גם אובייקטים שמורים מקומיים) ובטכנולוגיות
דומות כדי להתאים אישית את חוויית הגלישה ולשפר אותה Adobe Flash Player .היא תוכנה שמאפשרת
לפתח במהירות תוכן דינמי ,כגון סרטונים ואנימציות .אנחנו משתמשים בקובצי  Cookieמסוג  Flashמטעמי
אבטחה וכדי לעזור לזכור הגדרות והעדפות בדומה לקובצי  Cookieשל הדפדפן ,אך הם מנוהלים
באמצעות ממשק שונה מזה של הדפדפן .למידע על ניהול קובצי  cookieשל  ,Flashעיין באתר האינטרנט
של  Adobeאו בקר בכתובת www.adobe.com.ייתכן שנשתמש בקובצי  Cookieמסוג  Flashאו
בטכנולוגיות דומות לצורך מיקוד תכנים לפי התנהגות או הצגת פרסומות באינטרנט.
יומני השרתים שלנו עשויים לאסוף מידע על האופן שבו משתמשים באתרי האינטרנט ("נתוני שימוש").
נתוני השימוש האלה עשויים לכלול את שם הדומיין ,השפה ,סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה ,ספקית
האינטרנט ואת כתובת פרוטוקול האינטרנט ( )IPשל המשתמש ,וכן את האתר או הקישור שהפנה אותך
לאתר ,האתר שבו ביקרת לפני שהגעת לאתר ,האתר שבו ביקרת אחרי שעזבת את האתר ומשך הזמן
שבו גלשת באתר .אנחנו עשויים לנטר את נתוני השימוש ולהשתמש בהם כדי למדוד את תפקוד האתר
והפעילות בו ,כדי לשפר את העיצוב והפונקציונליות של האתר ומטעמי אבטחה.
אנחנו גם עשויים להשתמש בתגי פיקסל ומשואות רשת באתר שלנו .אלו הן תמונות זעירות שמוצבות
בדפי האינטרנט או הודעות הדוא"ל שלנו ומאפשרות לנו לדעת אם ביצעת פעולה מסוימת .כשנכנסים
לדפים האלה או פותחים או לוחצים על הודעת דוא"ל ,תגי הפיקסל ומשואות הרשת יוצרות הודעה על
הפעולה .הכלים האלה מאפשרים לנו למדוד את התגובות להתקשרויות איתנו ולשפר את דפי האינטרנט
והמבצעים שלנו.
אפשר לשנות את הגדרות הדפדפן כדי לחסום או לקבל הודעה בכל פעם שמתקבל קובץ  ,Cookieנמחק
קובץ  Cookieאו גולשים לאתר שמשתמש בנתוני שימוש אנונימיים דרך הדפדפן .למידע נוסף על שינוי
הגדרות הדפדפן ניתן להיעזר בהוראות השימוש או מסך העזרה של הדפדפן .מי שאינו מסכים לשימוש
בקובצי  Cookieאו טכנולוגיות דומות שמאחסנות מידע במכשיר צריך לשנות את הגדרות הדפדפן שלו
בהתאם .חשוב להבין שייתכן שחלק מהתכונות באתרים שלנו לא יפעלו כמו שצריך אם לא מאשרים את
השימוש בקובצי  Cookieאו בטכנולוגיות האלה.
ככל שנדרש על פי חוק ,נבקש ממך לאשר את השימוש בקובצי  Cookieמסוימים ובטכנולוגיות דומות לפני
שנשתמש בהן או נשמור אותן במחשב או במכשיר אחר שלך.
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שיתוף מידע ובקשות "נא לא לעקוב" בדפדפן :מכיוון שאנחנו לא עוקבים אחרי המבקרים באתרים שלנו
(ולא מרשים לאחרים לעשות זאת) ,אנחנו לא משתמשים באותות מסוג "נא לא לעקוב" .למידע נוסף על
אותות עקיבה של הדפדפן ומאפיין ( Do Not Trackלא לעקוב) בקר באתר
http://www.allaboutdnt.org/.



אתרים מקושרים :אנחנו עשויים לספק קישורים מהאתר שלנו לאתרים חיצוניים (להלן" :אתרים
מקושרים") .אנחנו לא בהכרח בודקים את האתרים המקושרים או שולטים בהם .לכל אתר מקושר עשויים
להיות תנאי שימוש והצהרת פרטיות משלו ,ובאחריות המשתמשים להכיר את התנאים האלה ולציית להם
כשהם משתמשים באתרים המקושרים .לא נהיה אחראים למדיניות ולנהלים של האתרים המקושרים או
לקישורים אחרים שהם מכילים .הקישור אל האתרים המקושרים לא מרמז על כך שאנחנו מסכימים איתם
או עם כל חברה או שירות אחרים ,ואנחנו ממליצים למשתמשים לקרוא את תנאי השימוש והצהרות
הפרטיות של האתרים המקושרים לפני השימוש בהם.



ילדים :האתרים שלנו לא מיועדים לילדים ואנחנו לא משתמשים באתרים שלנו ביודעין כדי לשדל קבלת
מידע אישי מילדים או לשווק להם אם ייוודע לנו שילד סיפק מידע אישי דרך האתרים שלנו נסיר את המידע
הזה מהמערכות שלנו.



Google Analytics:אנחנו עשויים להשתמש ב Google Analytics-באתר שלנו כדי לאסוף מידע על
הפעילות שלך באתרים שלנו ,כמו הדפים שבהם ביקרת ,הקישורים שעליהם לחצת והחיפושים שביצעת
באתרים .אנחנו עשויים להשתמש במידע הזה כדי לחבר דוחות ולעזור לנו לשפר את האתר .קובצי ה-
 Cookieאוספים מידע אנונימי ,כולל מספר המבקרים באתר ,האתרים שמהם המבקרים הגיעו לאתר שלנו
והדפים שבהם המבקרים ביקרו .המידע שנוצר על ידי אותם קובצי  Cookieוכתובת ה IP-של המבקרים
ישודרו על ידי הדפדפן ויאוחסנו בשרתים של  Googleבארה"ב ובמדינות אחרות Google .תשתמש במידע
הזה בשמנו לצורך הערכת השימוש של המבקרים באתרים שלנו כפי שתואר קודם .כתובת ה IP-שתיאסף
באמצעות  Google Analyticsלא תשויך לאף נתון אחר שיש ל .Google-למידע נוסף על המידע שנאסף
בכתובת
בקר
,Google
Analytics
באמצעות
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.ניתן לחסום את קובצי הCookie-
האלה באמצעות ההגדרות המתאימות בדפדפן .עם זאת ,חשוב לזכור שחסימתם עשויה לפגוע
בפונקציונליות המלאה של האתרים שלנו .ניתן להוריד ולהתקין את התוסף לדפדפן לביטול שליחת מידע
אל Google Analyticsבכתובת זוhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout. :



טכנולוגיית הרימרקטינג של  :Googleהאתרים שלנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית הרימרקטינג של
 . Googleהטכנולוגיה הזו מאפשרת למשתמשים שכבר ביקרו באתרים שלנו והתעניינו בשירותים שלנו
לראות פרסומות ממוקדות באתרים שהם חלק מרשת השותפים של  .Googleכך גם ניתן להציג פרסומות
ממוקדות למשתמשים שדומים למבקרים באתרים שלנו .המידע שנוצר על ידי קובץ ה Cookie-הקשור
לשימוש באתר ישודר לשרתים של  Googleבארה"ב ויאוחסן בהם .אם כתובת ה IP-תועבר 3 ,הספרות
האחרונות שלה יקוצרו .באמצעות קובצי  Cookieאפשר לנתח את ההתנהגות של המשתמשים באתר וכך
להציג המלצות ופרסומות ממוקדות על מוצרים ,המבוססות על תחומי העניין של המשתמשים .אם תעדיף
לא לקבל פרסום ממוקד ,תוכל להשבית את השימוש בקובצי  Cookieלמטרות אלו דרך  Googleעל ידי
ביקור באתרhttps://www.google.com/settings/ads/. :אפשר גם להשבית את השימוש בקובצי
 Cookieשל ספקיות חיצוניות על ידי כניסה לאתר ההשבתה של ( Network Advertising Initiativeמיזם
הפרסום ברשת) ,בכתובת http://www.networkadvertising.org/choices/.חשוב לזכור שלGoogle-
יש מדיניות משלה לאבטחת מידע שאינה תלויה בשלנו .לא נישא באחריות או בחבות למדיניות ולנהלים
שלה .מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות של  Googleלפני שמשתמשים באתרים שלנו
(.)https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
מעקב המרות של  : Facebookהאתרים שלנו עשויים להשתמש בשירות מעקב ההמרות של חברת
 ,Facebook Incשכתובתה הרשומה היא ( S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA 1601להלן:
" .)"Facebookהכלי הזה מאפשר לנו לעקוב אחרי הפעולות של המשתמשים אחרי שהם הופנו לאתר על
ידי לחיצה על הפרסומת ב .Facebook-כך אנחנו יכולים לבדוק את יעילות הפרסומות בFacebook-
למטרות סטטיסטיות ומחקרי שוק .המידע שייאסף כך יישאר אנונימי .כלומר ,לא נוכל לראות פרטים
אישיים של משתמשים ספציפיים .עם זאת ,המידע שייאסף יישמר ויטופל על ידי Facebook .Facebook
מסוגלת לקשר את הנתונים עם חשבון  Facebookשלך ולהשתמש בנתונים למטרות הפרסום שלה,
בכתובת:
שנמצאת
Facebook
של
בנתונים
השימוש
למדיניות
בהתאם
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https://www.facebook.com/about/privacy/.שירות מעקב ההמרות של  Facebookגם מאפשר ל-
 Facebookולשותפות שלה להציג פרסומות באתר של  Facebookומחוצה לו .בנוסף ,יישמר במחשב שלך
קובץ  Cookieלמטרות אלה .רק משתמשים בני יותר מ 13-רשאים להסכים לכך .אם רצונך לבטל את
ההרשאה שלך ,לחץ כאןhttps://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ ::
 .11הזכויות שלך:
באפשרותך לבקש לקבל ,לשנות או לעדכן את המידע האישי הלא מדויק או לא עדכני שלך על ידי פני לצוות הפרטיות
שלנו באמצעות הקישור הבא :טופס פנייה לJCI. -במידה המרבית המותרת על פי חוק ,יש לך לזכות לבקש שנמחק את
המידע האישי שלו ,להגביל את השימוש שלנו בו בנוגע אליך ולהתנגד לשימוש בו או העברתו .ייתכן גם שיש לך זכות
להתלונן בנושא בפני הרשות המפקחת.
 .12הסכמה וביטול ההסכמה:
אספקת המידע האישי מהווה את אישורך לכך שהבנת והסכמת לאיסוף ,שימוש ,העברה בין מדיניות וכל שימוש אחר
במידע שהוגדר בהצהרת פרטיות זו .ככל שנדרש על פי חוק ,נבקש ממך את הסכמתך המפורשת לכך.
תמיד אפשר להתנגד לשימוש במידע האישי למטרות שיווק ישיר או לבטל את ההסכמה שניתנה למטרה ספציפית,
ללא עלות ,על ידי לחיצה על הקישורים הרלוונטיים באתרים שלנו ,ביצוע ההוראות שמפורטות בהודעת הדוא"ל או
פנייה אל צוות הפרטיות שלנו באמצעות הקישור הבא :טופס פנייה לJCI.-
 .13קבלת החלטות אוטומטית:
 JCIמכבדת את הזכויות שלך במסגרת החוק הקשור לקבלת החלטות אוטומטית.
 .14איך פונים אלינו?
אם רוצים לפנות אלינו בכל סוגיה ,שאלה ,הערה או תלונה הקשורה לפרטיות ,אפשר לפנות לצוות הפרטיות
שלנו על ידי לחיצה על הקישור הבא :טופס פנייה לJCI.-
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בהתאם לעקרונות התוכנית 'מגן הפרטיות' Johnson Controls ,מחויבת ליישב תלונות על האיסוף או שימוש שלה
במידע אישי .תושבי מדינות הא יחוד האירופי ושווייץ שיש להם שאלה או תלונה בנוגע למדיניות 'מגן הפרטיות' שלנו
צריכים לפנות לצוות הפרטיות באמצעות הקישור שלמעלה Johnson Controls .התחייבה גם לשתף פעולה עם הפנל
שהוקם על ידי הרשויות להגנה על נתונים של האיחוד האירופי ( )DPAsועם הנציב הפדרלי להגנה על נתונים ומידע
( ) FDPICשל שווייץ לגבי תלונות הגנת פרטיות שלא טופלו בנוגע לנתונים המועברים מהאיחוד האירופי ומשווייץ.
 .15שינויים בהצהרת הפרטיות:
אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולעדכן את הצהרת הפרטיות בכל עת .מומלץ לבדוק מדי פעם
כדי לוודא שקראת את ההצהרה העדכנית.
 .16נספח מקומי למדינות מסוימות:
כפי שנדרשנו על פי חוק ,הוספנו נספחים להצהרת הפרטיות עם מידע ספציפי לגבי מדינות מסוימות .ניתן למצוא את
הנספחים של ההצהרה באמצעות הקישורים לנספחים המקומיים בדף הבית של אתר הפרטיות.

הצהרת פרטיות זו נכונה לתאריך 1 :ספטמבר 2020
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