Oznámenie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Johnson Controls
Spoločnosť Johnson Controls International plc. a jej dcérske spoločnosti (v tomto dokumente spoločne pod
názvom Johnson Controls, my, nás alebo nám) venuje veľkú pozornosť starostlivosti o vaše súkromie a
zaväzuje sa chrániť vaše osobné údaje v súlade s predpismi o informačnom spracovaní dát a s platnými
zákonmi o ochrane osobných údajov.
Na znak nášho záväzku chrániť súkromie sme v našej spoločnosti prijali súbor záväzných pravidiel (Binding
Corporate Rules – BCRs). Tieto záväzné pravidlá obsahujú naše globálne záväzky spojené s ochranou
osobných údajov, vrátane našich zásad o prenose osobných údajov a súvisiacich osobných práv na ochranu
osobných údajov, s cieľom zaistiť ochranu vašich osobných údajov počas ich spracovania v našich
pobočkách na celom svete. Tieto BCRs boli schválené zo strany úradu Európskeho dozorného úradníka pre
ochranu údajov. Naše BCRs nájdete na domovskej stránke Osobné údaje.
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1. Rozsah:
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje.
Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú, alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu. Je to údaj,
ktorý by, priamo alebo nepriamo, mohol identifikovať odkazom na nejaký identifikátor ako je meno,
identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú,
fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu určitej fyzickej osoby.
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Osobné údaje zhromažďujeme rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich bežných obchodných aktivít
online aj offline. Patrí sem, napríklad, zadávanie objednávok alebo zakúpenie produktov alebo služieb,
uzatváranie zmlúv, komunikácia s nami alebo návšteva a používanie našich webových stránok. Osobné údaje
nám poskytujú aj naši zákazníci, aby sme v ich mene mohli vykonávať určité služby.
2. Identita kontrolóra údajov:
Ak chcete zistiť, ktorý subjekt spoločnosti Johnson Controls zodpovedá za spracovanie vašich osobných
údajov, môžete sa obrátiť na obchodný kontakt spoločnosti Johnson Controls. Pozrite si zoznam našich miest
na verejnej webovej stránke spoločnosti (www.johnsoncontrols.com) alebo požiadajte o pomoc naše
oddelenie zodpovedné za ochranu osobných údajov (privacy@jci.com).
3. Kategórie osobných údajov:
Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať a spracovávať, zahŕňajú:


Kontaktné informácie, ktoré nám umožňujú komunikovať s vami, ako napríklad vaše meno,
pracovné zaradenie, vek a smerový znak, meno používateľa, poštová adresa, telefónne čísla, emailová adresa alebo iné adresy, ktoré nám umožňujú posielať vám správy, firemné informácie
a informácie o registrácii na našich webových stránkach.



Informácie o našich vzťahoch, ktoré nám pomáhajú uzatvárať obchodné vzťahy s vami, ako,
napríklad, typy výrobkov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, vami uprednostňované kontakty
a produkty, jazyky, úverová schopnosť, marketingové preferencie a demografické údaje.



Transakčné informácie o tom, ako s nami komunikujete vrátane nákupov, informácie o
kladených otázkach, o zákazníckom účte, o objednávkach a zmluvách, podrobnosti o dodávkach,
účtovaní a o finančných dátach, podrobnosti o daniach, o chronologickom prehľade transakcií a
korešpondencie a informácie o tom, ako používate a komunikujete s našimi webovými
stránkami.



Informácie o bezpečnosti a dodržiavaní predpisov, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť aj naše
záujmy, vrátane informácií na účely kontroly konfliktov, s cieľom predchádzania podvodom a na
vnútorné overenie, ako aj informácie potrebné na zabezpečenie našich priestorov, ako sú
vizuálne záznamy.



Naše produkty môžu zhromažďovať informácie o systéme a udalostiach súvisiacich s ich
nastavením, konfiguráciou a prevádzkou, ako aj nimi zozbierané informácie počas ich bežnej
prevádzky. Tieto informácie môžu zahŕňať dáta senzorov, dáta zariadení, dáta o priestoroch
budovy, o spotrebe energie, o poruchách, o udalostiach, o životnom prostredí a iné interné alebo
externé dáta, ako aj dáta o používaní produktu a o jeho účinnosti. Za niektorých okolností môžu
2

byť takéto údaje osobnými údajmi. V prípade videa alebo produktov na zaistenie bezpečnosti
môžu takéto informácie zahŕňať aj video a audio signály a dáta. Charakter a rozsah informácií
zhromaždených našimi produktmi podľa platných zákonov sa mení v závislosti od typu a funkcie
produktu a od typu služieb, na ktoré sa využíva.
4. Legislatívne základy pre spracovanie informácií:






Plnenie zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom a dodávateľom.
Oprávnené záujmy spoločnosti Johnson Controls, ktoré sú našou bežnou obchodnou činnosťou.
Súlad s našimi právnymi povinnosťami podľa platných právnych predpisov.
Súhlas, ak je vyžadovaný, a to v rozsahu platných právnych predpisov.
Na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, ak je to vyžadované, a to v rozsahu
platných právnych predpisov.

5. Účely spracovania:


Splnenie objednávok produktov alebo služieb a súvisiacich činností, ako je dodávka produktov a
služieb, zákaznícke služby, správa účtov a fakturácie, podpora a školenia, aktualizácia produktov
a upozornenia súvisiace s bezpečnosťou, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším
nákupom.



Riadenie našich zmluvných záväzkov a vášho aktuálneho vzťahu s nami vrátane interakcie s vami,
analýzy a zlepšovania našich ponúkaných produktov a služieb, informovanie o našich produktoch
alebo službách, ako aj špeciálne ponuky a propagačné akcie.



Zaistenie bezpečnosti našich webových stránok, sietí, systémov, priestorov a ochrana pred
podvodmi.



Riadenie našich každodenných obchodných potrieb, ako je spracovanie platieb a riadenie
finančného účtu, vývoj produktov, riadenie zmlúv, správa webových stránok, plnenie záväzkov,
riadenie podniku, audit, podávanie správ a dodržiavanie právnych predpisov.

6. Príjemcovia osobných informácií:


Tretie strany: Na poskytovanie alebo vykonávanie služieb a funkcií v našom mene môžeme
použiť tretie strany. Osobné informácie môžeme sprístupniť týmto tretím stranám s cieľom
vykonávania uvedených služieb a funkcií. Akékoľvek spracovanie uvedených osobných údajov sa
bude robiť iba podľa našich pokynov a bude kompatibilné s pôvodnými účelmi.



V súlade s platnými zákonmi: Osobné údaje týkajúce sa jednotlivcov môžeme podľa platných
legislatívnych predpisov sprístupniť verejným alebo súdnym orgánom, pracovníkom a orgánom
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činným v trestnom konaní vrátane plnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo
presadzovanie práva, vrátane agentúr a súdov v krajinách, v ktorých sú vaše údaje uchovávané,
ktoré môžu byť mimo vašej domovskej krajiny. Tam, kde to zákon umožňuje, môžeme uvedené
údaje zverejniť tretím stranám (vrátane právneho zástupcu), pokiaľ je to potrebné na vytvorenie,
uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak to vyžaduje presadzovanie našich práv,
ochrana nášho majetku alebo práva, majetku alebo bezpečnosti iných, prípadne, podľa potreby,
na podporu funkcií externého auditu, dodržiavania predpisov a riadenia podniku.


Fúzie a akvizície: Osobné informácie môžu byť prevedené na stranu, ktorá nadobúda všetok
alebo časť vlastného majetku alebo aktív spoločnosti Johnson Controls alebo jej obchodné
operácie v prípade predaja, zlúčenia, likvidácie, rozpustenia alebo iných udalostí.



Pobočky: Uvedené informácie môžeme v súlade s platnými zákonmi preniesť do pobočiek
spoločnosti Johnson Controls alebo ich používať spoločne.

7. Medzinárodné presuny:
Tretie strany, dcérske spoločnosti a pobočky, ktorým môžeme poskytnúť vaše osobné údaje, môžu mať sídla
po celom svete. Preto sa údaje môžu posielať aj do krajín, v ktorých platia normy a predpisy na ochranu
osobných údajov odlišné od noriem a predpisov vo vašej krajine. V takýchto prípadoch prijmeme opatrenia
na zabezpečenie dostatočnej úrovne ochrany vašich osobných údajov vrátane záväzných pravidiel našej
spoločnosti, ktoré stanovujú vysoké úrovne ochrany pri spracovaní osobných údajov zhromaždených a
spracovaných na celom svete a štandardné zmluvné podmienky na ochranu vašich osobných údajov.
Spoločnosť Johnson Controls bola certifikovaná a aj naďalej spĺňa požiadavky Ochranného štítu predpisov
platných v EÚ a v USA a požiadavky Ochranného štítu predpisov platných pre Švajčiarsko-USA. Hoci Súdny
dvor Európskej únie (CJEU) zrušil Štít na ochranu osobných údajov, spoločnosť Johnson Controls má v úmysle
udržiavať svoju certifikáciu aj v dohľadnej budúcnosti, až kým nebude zavedený náhradný Štít.
Dovtedy, ako je uvedené vyššie, bude spoločnosť Johnson Controls naďalej prijímať opatrenia na
zabezpečenie dostatočnej úrovne ochrany vašich osobných údajov vrátane záväzných pravidiel našej
spoločnosti a štandardných zmluvných podmienok.
Informácie o certifikácii Ochranného štítu súkromia a osobných údajov:
 Spoločnosť Johnson Controls spĺňa požiadavky Ochranného štítu predpisov platných v EÚ a v USA a
požiadavky Ochranného štítu predpisov platných pre Švajčiarsko-USA určených Ministerstvom
obchodu USA v oblasti zhromažďovania, používania a uchovávania osobných údajov prenesených z
Európskej únie, zo Spojeného kráľovstva a zo Švajčiarska do Spojených štátov. Spoločnosť Johnson
Controls Inc. spolu so spoločnosťou 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 a York International Corp. potvrdili Ministerstvu
obchodu, že súhlasia s dodržiavaním zásad Ochranného štítu súkromia a osobných údajov. V prípade
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akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a zásadami
Ochranného štítu súkromia a osobných údajov, budú platiť zásady Ochranného štítu súkromia a
osobných údajov. Viac informácií o programe Ochranného štítu súkromia a osobných údajov nájdete
na stránke https://www.privacyshield.gov/.


Za spracovanie osobných údajov doručeným v rámci Ochranného štítu súkromia a osobných údajov
a za následný prevod tretej strane konajúcej v jej mene, zodpovedá spoločnosť Johnson Controls.
Pokiaľ zástupca spoločnosti Johnson Controls spracúva uvedené osobné údaje spôsobom, ktorý je v
rozpore so zásadami Ochranného štítu súkromia a ochrany osobných údajov, zodpovednosť zostáva
na spoločnosti Johnson Controls, pokiaľ spoločnosť nepreukáže opak. Za určitých podmienok máte
v prípadoch sťažností týkajúcich sa súladu so zásadami Ochranného štítu súkromia a osobných
údajov možnosť žiadať záväzné rozhodcovské konanie, pokiaľ takéto sťažnosti neboli vyriešené
žiadnym z iných mechanizmov Ochranného štítu súkromia a osobných údajov. Ďalšie informácie
nájdete na stránke: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I- introduction. Na
dodržiavanie zásad Ochranného štítu súkromia a osobných údajov zo strany spoločnosti Johnson
Controls dohliada Federálna obchodná komisia.

8. Uchovávanie:
Osobné identifikačné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý
boli zhromaždené, zvyčajne počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby, ktorú vyžadujú právne
predpisy alebo ktorá je povolená platnými zákonmi.
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9. Ochrana osobných údajov:
Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov: Pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou,
zmenou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a proti iným nezákonným formám spracovania
aplikujeme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia vhodne navrhnuté na ochranu osobných
údajov. Prístup k osobným údajom majú iba oprávnení príjemcovia na základe potreby ich poznania.
Udržiavame komplexný program bezpečnosti informácií, ktorý je úmerný rizikám spojeným so spracovaním
údajov. Program sa priebežne prispôsobuje s cieľom zmiernenia operačných rizík a zvýšenia ochrany
osobných údajov, pričom sa zohľadňujú praktiky prijaté v priemysle. Pri spracovaní citlivých osobných
informácií budeme používať rozšírené bezpečnostné opatrenia.
Ako chránime osobné údaje, ktoré spracúvame v mene našich zákazníkov (ako Procesor dát): V niektorých
prípadoch spracúvame osobné údaje v mene našich zákazníkov ako službu (v rámci kapacity Procesora dát).
Takéto osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame iba podľa pokynov nášho zákazníka a nebudeme ich
používať ani zverejňovať na vlastné účely. Udržiavame funkčné kontrolné prvky informačného zabezpečenia
na ochranu vašich údajov a zverejňujeme alebo predávame osobné údaje podľa pokynov zákazníka alebo na
poskytovanie požadovanej služby. Pokiaľ zákazník neurčí iným spôsobom, zaobchádzame s osobnými údajmi,
ktoré spracúvame v mene našich zákazníkov, v súlade s našimi záväzkami o zverejňovaní a prevode, ako je
uvedené v tomto oznámení.
10. Naše webové stránky:


Súbory cookies, údaje o používaní dát a podobné nástroje
Pri návšteve našich webových stránok môžeme zhromažďovať určité informácie
automatizovanými prostriedkami pomocou technológií, ako sú súbory cookie, pixelové značky,
nástroje na analýzu prehliadačov, denníky serverov a webové majáky. V mnohých prípadoch sa
informácie zhromažďované pomocou súborov cookie a iných nástrojov používajú
neidentifikovateľným spôsobom, bez akéhokoľvek odkazu na osobné údaje.
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webové stránky prenášajú na váš počítač alebo na
pevný disk iného zariadenia prostredníctvom webového prehliadača pri návšteve danej webovej
stránky. Súbory cookie sa môžu používať na zefektívnenie prihlásenia a používania webových
stránok, ako aj na prispôsobenie preferencií prehliadania a zvýšenie funkčnosti našich webových
stránok. Súbory cookie sa môžu používať na riadenie účinnosti a na zhromažďovanie informácií
na analyzovanie údajov o spôsobe používania našich webových stránok. Môžu sa použiť aj na
riadenie funkčnosti stránok, čo nám umožňuje zefektívniť návštevu používateľa, napríklad,
zapamätaním si jazykových preferencií, hesiel a detailov prihlásenia. Existujú dva typy súborov
cookie: súbory cookie relácie, ktoré sa odstránia z vášho zariadenia po opustení webových
stránok, a trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení dlhšie alebo kým ich
neodstránite manuálne.
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Môžeme používať aj Flash Cookies (známe aj ako lokálne uložené objekty) a podobné
technológie, ktoré nám umožňujú prispôsobiť a zlepšiť vaše skúsenosti pri prihlásení sa. Adobe
Flash Player je aplikácia umožňujúca rýchly rozvoj dynamického obsahu, ako sú videoklipy a
animácie. My používame súbory cookie Flash z bezpečnostných dôvodov a na pomoc pri
zapamätaní si nastavenia a predvoľby podobné súborom cookie prehliadača, tieto súbory sa však
riadia prostredníctvom rozhrania odlišného od rozhrania, ktoré poskytuje váš webový
prehliadač. Ak chcete upraviť nastavenie pre súbory cookie Flash, prejdite na webovú stránku
Adobe alebo www.adobe.com. My môžeme používať súbory cookie Flash alebo podobné
technológie na účely orientácie alebo s cieľom reklamy zameranej podľa vašich záujmov.
Informácie o tom, ako používatelia využívajú webové stránky (údaje o používaní), môžu
zhromažďovať aj naše denníky serverov. Tieto údaje môžu obsahovať názov domény
používateľa, jazyk, typ prehliadača a operačného systému, poskytovateľa internetových služieb,
adresu internetového protokolu (IP), miesto alebo odkaz smerujúci používateľa na webové
stránky, predtým navštívené webové stránky, spôsob prístupu k našim webovým stránkam a
webové stránky navštívené po opustení našej stránky, ako aj dobu strávenú na webových
stránkach. Údaje o používaní stránok môžeme monitorovať a využívať ich na hodnotenie
výkonnosti a aktivity webových stránok, na zlepšenie ich dizajnu a funkčnosti alebo z
bezpečnostných dôvodov.
Na našich webových stránkach môžeme použiť aj pixelové značky a webové majáky. Sú to malé
grafické obrázky umiestnené na webových stránkach alebo v našich e-mailoch, ktoré nám
umožňujú zistiť, či ste urobili nejaký konkrétny úkon. Pri prístupe na uvedené stránky, alebo pri
otvorení alebo kliknutí na e-mail, pixelové značky a webové majáky generujú oznámenie o
takomto úkone. Tieto nástroje nám umožňujú hodnotiť reakcie na našu komunikáciu a vylepšiť
naše webové stránky a ich propagáciu.
Nastavenia prehliadača môžete zmeniť tak, aby ste zablokovali príjem súborov cookie alebo tak,
aby ste dostali upozornenie o súbore cookie. Súbory cookie môžete vymazať alebo môžete naše
webové stránky prehliadať pomocou anonymného nastavenia prehliadača. Viac informácií o
tom, ako upraviť alebo modifikovať nastavenia prehliadača nájdete v pokynoch na použitie
prehliadača alebo na obrazovke s pomocníkom. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie
alebo podobných technológií, ktoré ukladajú informácie do vášho zariadenia, mali by ste
vhodným spôsobom zmeniť nastavenia prehliadača. Mali by ste si však uvedomiť, že niektoré
funkcie našich webových stránok v prípade neprijímania súborov cookie alebo iných technológií
nemusia fungovať správne
Pokiaľ si to vyžadujú príslušné zákony, dostanete žiadosť o súhlas s používaním určitých súborov
cookie a podobných technológií ešte pred ich použitím alebo nainštalovaním do vášho počítača
alebo iného zariadenia.


Zdieľanie údajov a žiadosti prehliadača o nesledovanie: Vzhľadom na to, že my nesledujeme (a
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nedovoľujeme to ani iným) návštevníkov našich webových stránok, nespracúvame signály
internetového prehliadača so žiadosťami o nesledovanie. Viac informácií o signáloch sledovania
prehliadača a o žiadostiach o nesledovanie nájdete na stránke http://www.allaboutdnt.org/.


Prepojené stránky: Na našich webových stránkach môžeme poskytovať odkazy na webové
stránky tretích strán („prepojené stránky“). Prepojené stránky nemusia byť z našej strany
kontrolované, riadené alebo preskúmané. Každá prepojená stránka môže mať svoje vlastné
podmienky používania a oznámenia o ochrane osobných údajov. Používatelia sa preto musia pri
používaní prepojených stránok oboznámiť s príslušnými podmienkami. My nenesieme žiadnu
zodpovednosť za zásady a praktiky žiadnej prepojenej stránky ani za žiadne ďalšie odkazy na nej.
Tieto odkazy neznamenajú schválenie prepojených stránok alebo nejakej spoločnosti či služby z
našej strany, preto odporúčame používateľom, aby si pred ich použitím prečítali podmienky a
oznámenia príslušných prepojených stránok.



Deti: Naše webové stránky nie sú určené deťom ani ich nepoužívame na vedomé vyžiadanie
osobných údajov od detí. Ak zistíme, že osobné údaje prostredníctvom jednej z našich webových
stránok poskytlo nejaké dieťa, údaje z našich systémov odstránime.



Google Analytics: Na našich webových stránkach môžeme použiť aj službu Google Analytics, a to
na zhromažďovanie informácií o vašich úkonoch na našich webových stránkach, o tom, ktoré
webové stránky navštevujete, na ktoré odkazy kliknete a aké vyhľadávania robíte. Tieto
informácie môžeme použiť na zostavovanie prehľadov a ako pomôcku pri zlepšovaní webových
stránok. Súbory cookie zhromažďujú informácie v anonymnej forme vrátane počtu návštevníkov
webových stránok, informácií o prístupe k stránkam a o konkrétnych navštívených stránkach.
Informácie generované týmito súbormi cookie a vaša aktuálna adresa IP budú prenesené vaším
prehliadačom a budú uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch
amerických a iných krajinách. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na
vyhodnotenie používania našich webových stránok z vašej strany vyššie opísaným spôsobom. IP
adresa zistená prostredníctvom služby Google Analytics nebude priradená k žiadnym iným
údajom vo vlastníctve spoločnosti Google. Viac informácií o zhromaždených informáciách
pomocou
služby
Google
Analytics
nájdete
na
stránke
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Súbory cookies môžete zrušiť
príslušným nastavením v prehliadači. V takom prípade však nebude zaručená plná funkčnosť
našich webových stránok. Môžete si stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie
služby Google Analytics, ktorý je k dispozícii tu:.http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.



Remarketingová technológia Google: Naše webové stránky môžu používať remarketingovú
technológiu spoločnosti Google. Táto technológia umožňuje používateľom, ktorí už navštívili
naše on-line služby a ktorí prejavili záujem o naše služby, aby dostávali cielenú reklamu na
webových stránkach partnerskej siete Google. Podobne môže byť reklama adresovaná aj
používateľom podobných webových stránok. Informácie generované súborom cookie o
používaní webových stránok odosiela spoločnosť Google na uloženie na serveroch v Spojených
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štátoch. V prípade prenesenia IP adresy sa údaj skráti o posledné 3 číslice. Súbory cookie
umožňujú analyzovať správanie sa používateľa na webových stránkach a následne údaje analýzy
použiť na poskytovanie cielených odporúčaní a reklamy podľa záujmov používateľa. Ak nechcete
dostávať žiadnu cielenú reklamu prostredníctvom služby Google, môžete používanie súborov
cookie zrušiť na webovej stránke: https://www.google.com/settings/ads/. Používatelia môžu
používanie súborov cookie tretími stranami zrušiť prostredníctvom webovej stránky Network
Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/). Nezabudnite, že
spoločnosť Google má vlastné, od našich nezávislé, pravidlá ochrany osobných údajov.
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za jej pravidlá a postupy. Pred použitím našich webových
stránok si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google
(https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).
Sledovanie konverzií Facebook: Naše webové stránky môžu používať službu na sledovanie
konverzií pixelov spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA
(„Facebook“). Tento nástroj nám umožňuje sledovať úkony používateľov po ich presmerovaní na
webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Tak sme schopní
zaznamenať účinnosť inzercie na Facebooku na štatistické účely a kvôli prieskumu trhu.
Zhromaždené dáta ostávajú anonymné. To znamená, že nemôžeme vidieť osobné údaje
žiadneho jednotlivého používateľa. Zozbierané údaje však ukladá a spracúva spoločnosť
Facebook. Spoločnosť Facebook dokáže prepojiť údaje s vaším účtom Facebook a používať ich
na vlastné reklamné účely v súlade s pravidlami o používaní údajov na stránke Facebook, ktoré
nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sledovanie konverzií Facebook tiež
umožňuje spoločnosti Facebook a jej partnerom ukazovať vám reklamy na stránke Facebook aj
mimo nej. Okrem toho, váš počítač o tom uloží súbor cookie. Svoje povolenie môžu udeliť iba
používatelia vo veku viac ako 13 rokov. Ak chcete svoje povolenie zrušiť, kliknite tu:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
11. Vaše práva:
O prístup, opravu alebo aktualizáciu nepresných alebo zastaraných osobných údajov môžete požiadať
kontaktovaním našej kancelárie pre ochranu osobných údajov prostredníctvom linku: JCI kontaktný
formulár. V rozsahu platných zákonov máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, o
obmedzenie ich spracovania v súvislosti s vašou osobou, namietať proti ich spracovaniu a právo na prenos
údajov. Okrem toho môžete podať sťažnosť na úrade na dohľad.
12. Súhlas a odobratie súhlasu:
Poskytnutím osobných informácií potvrdzujete, že rozumiete zberu, spracovaniu, medzinárodným
prevodom a používaniu informácií uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a že s nimi
súhlasíte. Ak to vyžadujú príslušné zákony, požiadame vás o váš výslovný súhlas.
V každom prípade budete mať možnosť namietať voči používaniu svojich osobných údajov na účely priameho
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marketingu alebo môžete každý predtým udelený súhlas na konkrétny účel bezplatne zrušiť kliknutím na
príslušný link na našich webových stránkach podľa pokynov v e-mailovej správe alebo prostredníctvom
nasledujúceho linku nášho oddelenia na ochranu osobných údajov: JCI kontaktný formulár.
13. Automatizované rozhodovanie:
JCI rešpektuje vaše práva v rozsahu zákona o automatizovanom rozhodovaní.
14. Ako nás kontaktovať:
Ak by ste s nami chceli komunikovať ohľadom otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo máte
nejaké otázky, pripomienky alebo sťažnosti, obráťte sa na naše oddelenie na ochranu osobných údajov
kliknutím na nasledujúci link: JCI kontaktný formulár.
V súlade so zásadami Ochranného štítu súkromia a osobných údajov sa spoločnosť Johnson Controls
zaväzuje riešiť sťažnosti súvisiace so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Jednotlivci z
Európskej únie a zo Švajčiarska môžu svoje otázky a sťažnosti súvisiace s našou politikou Ochranného štítu
súkromia a osobných údajov adresovať najprv nášmu oddeleniu na ochranu osobných údajov
prostredníctvom vyššie uvedeného linku. Spoločnosť Johnson Controls sa okrem toho zaviazala v súvislosti
s nevyriešenými sťažnosťami na prenos údajov z EÚ a zo Švajčiarska spolupracovať s tímom zriadeným v
rámci úradu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EU data protection authorities – DPAs) a
Švajčiarskeho federálneho komisára pre ochranu osobných údajov (Swiss Federal Data Protection and
Information Commissioner – FDPIC).
15. Modifikácie nášho oznámenia o ochrane osobných údajov:
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, modifikovať a aktualizovať toto oznámenie o ochrane
osobných údajov. Pravidelne kontrolujte aktualizácie, aby ste mali k dispozícii najnovšie
oznámenie.
16. Miestne dodatky pre niektoré krajiny:
Oznámenie o ochrane osobných údajov s konkrétnymi informáciami sme pre určité krajiny rozšírili v súlade
s vnútroštátnymi predpismi. Tieto doplňujúce oznámenia nájdete prostredníctvom miestnych odkazov na
stránke o ochrane osobných údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobúda
účinnosť: 1. septembra 2020
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