Johnson Controls Gizlilik Bildirimi
Johnson Controls International plc. ve bağlı şirketleri (müştereken Johnson Controls, biz veya bizim)
gizliliğinize önem verir ve kişisel bilgilerinizin kişisel bilgilerin uygun şekilde işlenmesine yönelik uygulamalar
ve yürürlükteki veri gizliliği kanunlarına uygun olarak korunmasına özen gösterir.
Gizlilik konusuna gösterdiğimiz bağlılığın bir işareti olarak bir dizi Bağlayıcı Kurumsal Kuralları (“BCR’ler”)
benimsedik. Bunlar, kişisel verilerin transferi ve ilgili kişisel gizlilik hakları hakkındaki politikamız dahil
olmak üzere kişisel bilgilerinizin dünya genelindeki bağlı şirketlerimiz tarafından işlenmesi sırasında
korunmasını amaçlayan küresel gizlilik taahhütlerimizi kapsamaktadır. Bu BCR’ler Avrupa Veri Koruma
Kuruluşları tarafından onaylanmıştır. BCR'lerimizi Gizlilik ana sayfasında bulabilirsiniz.
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1. Kapsam:
Bu Gizlilik Bildiriminde, kişisel bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımız açıklanmaktadır. Kişisel Bilgiler;
tanımlanan ya da tanımlanabilecek gerçek kişi; doğrudan ya da dolaylı olarak bir isim, bir kimlik numarası,
konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, psikolojik,
genetik, mental, ekonomik, kültürel ve sosyal kimliğine özgü bir ya da daha fazla faktöre atıfta bulunularak
tanımlanabilecek olan kişiye ait herhangi bir bilgidir.
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Kişisel verileri, olağan iş faaliyetlerimiz sırasında çevrimiçi ya da çevrim dışı olarak çeşitli yollarla topluyoruz.
Bunların örnekleri arasında sipariş verdiğiniz veya ürün ya da hizmet satın aldığınız, bizlerle anlaşma
yaptığınız ya da irtibat kurduğunuz veya web sitelerimizi ziyaret ettiğiniz ve bunları kullandığınız durumlar
sayılabilir. Ayrıca müşterilerimiz adına hizmet vermek üzere de onların kişisel bilgilerini almaktayız.
2. Veri Denetleyicisinin Kimliği:
Kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumlu olan Johnson Controls kuruluşunu tanımak amacıyla Johnson
Controls
iş
bağlantınıza
sorabilir,
işletmelerimizin
Johnson
Controls
web
sitesinde
(www.johnsoncontrols.com) bulunan listesine bakabilir veya Gizlilik Ofisimizle irtibat kurabilirsiniz
(privacy@jci.com).
3. Kişisel Bilgi Kategorileri:
Topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgiler arasında şunlar bulunabilir:


Sizlerle iletişim kurmamızı sağlayan İletişim Bilgileri, örneğin adınız, iş unvanınız, yaşınız ve alan
kodu, posta adresi, telefon numaraları, e-posta adresleri veya size mesaj göndermemize imkan
tanıyan diğer adresler, şirket bilgileri ve web sitemizde vermiş olduğunuz kayıt bilgileri.



Sizlerle iş yapmamıza yardımcı olan, sizin ilginizi çekebilecek ürün ve hizmet türleri, iletişim ve
ürün tercihleriniz, diller, kredibilite, pazarlama tercihleri ve demografik veriler gibi İlişki Bilgileri.



Satın almalar, sorgular, müşteri hesap bilgileri, sipariş ve sözleşme bilgileri, teslimat bilgileri,
faturalandırma ve mali veriler, vergi bilgileri, işlem ve iletişim geçmişi ile web sitelerimizi nasıl
kullandığınız hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere bizlerle etkileşim şekliniz hakkındaki işlem
bilgileri.



Güvenlik ve Uyum Bilgileri, çatışma kontrolleri, sahtekarlığın önlenmesi ve dahili doğrulamanın
yanı sıra görsel kayıtlar gibi tesislerimizin güvenliği için gerekli olan bilgiler dahil olmak üzere
çıkarlarımızı güvenceye almamıza yardımcı olmaktadır.



Ürünlerimiz, bunların kurulumu, yapılandırması ve kullanımına ilişkin sistem ve olay bilgilerinin
yanı sıra ürünlerimizin olağan çalışması sırasında ürünlerimiz tarafından toplanan bilgileri
toplayabilir. Bu bilgiler sensör verileri, ekipman verileri, bina alanlarına ilişkin veriler, enerji
kullanımı verileri, hata verileri, olay verileri, çevresel veriler ve ürün kullanım verileri ile ürün
performans verilerinin yanı sıra dahili veya harici verileri kapsayabilir. Bazı durumlarda bu bilgiler
Kişisel Veriler olabilir. Video ve güvenlik ürünleri söz konusu olduğunda bilgiler video ve ses
sinyalleri ile verileri kapsayabilir. Ürünlerimiz tarafından yürürlükteki kanunlara uygun olarak
toplanan bilgilerin niteliği ve kapsamı, ürünün türü ve işlevi ile kullanıldıkları hizmet türlerine
bağlı olarak farklılık gösterecektir.
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4. Veri işleme konusundaki yasal dayanaklar:






Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile yapılan sözleşme.
Olağan günlük faaliyetlerimiz olan Johnson Controls’un yasal çıkarları.
Geçerli yasa kapsamındaki yasal sorumluluklarımıza uygunluk.
Gereken yerlerde ve geçerli yasanın izin verdiği ölçüde onay.
Gereken yerlerde ve geçerli yasanın izin verdiği ölçüde bir kişinin hayati çıkarlarını korumak.

5. Veri işleme Amaçları:


Ürün ve hizmet siparişlerinizin yerine getirilmesi ile söz konusu ürün ve hizmetin teslimi, müşteri
hizmetleri, muhasebe ve faturalandırma yönetimi, destek ve eğitim, ürün güncelleme ile
güvenlikle ilgili bildirimler gibi benzer faaliyetler ve satın alma işleminizle ilgili diğer hizmetlerin
verilmesi.



Sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimizin yanı sıra sizlerle olan etkileşimimiz, sunmakta olduğumuz
ürün ve hizmetlerin analizi ve iyileştirilmesi, sizlerin ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra özel teklifler
ve promosyonlar hakkında bilgilendirilmesi dahil olmak üzere bizimle süregelen ilişkinizin
yönetimi.



Web sitelerimizin, ağlarımız ve sistemlerimizin, tesislerimizin güvenliğinin sağlanmasının yanı
sıra kendimizi sahtekarlığa karşı korumak.



Ödemelerin işlenmesi ve finans hesapları yönetimi, ürün geliştirme, sözleşme yönetimi, web
sitesi yönetimi, icra, kurumsal idare, denetim, raporlama ve yasalara uygunluk gibi günlük iş
ihtiyaçlarımızın yönetimi.

6. Kişisel Bilgileri Alanlar:


Üçüncü Taraflar: Bizim adımıza hizmet vermesi ve faaliyet göstermesi için üçüncü tarafları
kullanabiliriz. Bu hizmetlerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için kişisel bilgileri bu üçüncü
tarafların kullanımına sunabiliriz. Kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde işlenmesi bizim
talimatlarımız doğrultusunda ve asıl amaçlarına uygun olacaktır.



Yasa Gereği: Ayrıca ulusal güvenlik veya hukuk uygulaması gerekliliklerini karşılamak dahil olmak
üzere bireyler hakkındaki kişisel bilgileri yasa gereği kamu yetkilileri ya da adli mercilerin, yasa
uygulayıcılarının ve kurumların ve kendi ülkeniz dışında da olabilecek şekilde bilgilerinizin
saklandığı ülkelerdeki kurumlar ve mahkemelerin kullanımına da sunabiliriz. Yasaların izin verdiği
durumlarda, yasal itirazların sunulması, icrası ya da savunulması veya haklarımızın kullanılması,
varlıklarımızın ya da haklarımızın, başkalarının varlıklarının ya da güvenliğinin korunması veya
harici denetim, uyum ve kurumsal idare fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla gerektiğinde
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söz konusu bilgileri üçüncü taraflara (hukuk müşaviri dahil olmak üzere) açıklayabiliriz.


Birleşmeler ve Satın Almalar: Kişisel bilgiler, satış, birleşme, tasfiye, fesih ya da benzeri
durumlarda Johnson Controls veya onun ticari işletmelerinin hisseleri veya varlıklarının tümünü
ya da bir kısmını elinde tutan bir tarafa devredilebilir.



Bağlı şirketler: Söz konusu bilgileri yürürlükte bulunan yasalara uygun olarak Johnson
Controls’un bağlı şirketlerine de devredebilir ve bunlarla paylaşabiliriz.

7. Uluslararası Transferler:
Kişisel bilgilerinizin açıklanabileceği üçüncü taraflar, alt kuruluşlar ve bağlı şirketler dünyanın herhangi bir
yerinde olabilir, bu nedenle bilgiler, gizliliğin korunması standartları ikamet etmekte olduğunuz
ülkeninkinden farklı olan ülkelere gönderilebilir. Bu tür durumlarda, kişisel bilgilerinizin yeterince
korunduğundan emin olmak üzere önlemler alırız, bunlar arasında dünya genelinde bizim tarafımızdan
toplanan ve işlenen kişisel bilgilerin işlenmesine yönelik yüksek standartlarımızın düzenlendiği Bağlayıcı
Kurumsal Kurallar ve kişisel bilgilerinizin korunmasına yönelik Standart Sözleşme Kuralları yer almaktadır.
Johnson Controls, AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ile İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi kapsamında
tescillenmiş olup, halen tescillidir. Her ne kadar Gizlilik Kalkanı Çerçevesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU)
tarafından iptal edilmiş olsa da, Johnson Controls bunun yerini alan bir çerçeve oluşturulana dek yakın
gelecekte sertifikasını korumaya devam edecektir.
Bu arada, yukarıda açıklanmış olduğu gibi, Johnson Controls, kişisel bilgilerinizin yeterince korunduğundan
emin olmak üzere Bağlayıcı Kurumsal Kurallar ve Standart Sözleşme Koşullarımızı kapsayan önlemler almaya
devam edecektir.
Gizlilik Kalkanı sertifikasyon bilgileri:
 Johnson Controls, Avrupa Birliği, İngiltere ve İsviçre’den Amerika Birleşik Devletlerine transfer edilen
kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve muhafazasına ilişkin olarak ABD Ticaret Bakanlığı
tarafından düzenlenen AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ile İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesine
uymaktadır. Johnson Controls Inc.; 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 ve York International Corp. ile birlikte Ticaret
Bakanlığına Gizlilik Kalkanı İlkelerine bağlı olduğunu taahhüt etmiştir. Bu Gizlilik Bildirimi ile Güvenlik
Kalkanı İlkeleri arasında bir uyuşmazlık olduğunda, Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Gizlilik
Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi almak ve sertifikasyonumuzu görmek için lütfen
https://www.privacyshield.gov/ adresini ziyaret edin.


Johnson Controls, Gizlilik Kalkanı kapsamında edinmiş olduğu kişisel bilgileri işlemem ve ardından
bunları kendisi adına çalışan üçüncü tarafa transfer etme sorumluluğu taşımaktadır. Temsilcisinin söz
konusu kişisel bilgileri Gizlilik Kalkanı İlkelerine aykırı şekilde işlemesi durumunda, kendisinin bundan
sorumlu olmadığını ispatlamadığı sürece Gizlilik Kalkanı İlkeleri kapsamında bu durumdan Johnson
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Controls sorumlu tutulacaktır. Belli durumlarda, diğer Güvenlik Kalkanı mekanizmalarından herhangi
biri ile çözümlenmemiş Gizlilik Kalkanı uyumuna ilişkin şikayetler için bağlayıcı tahkime başvurma
olanağınız
bulunmaktadır.
Daha
fazla
bilgi
için
bkz.:
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I- introduction. Federal Ticaret Komisyonu,
Johnson Controls’un Gizlilik Kalkanına uyumuna ilişkin yargı yetkisine sahiptir.
8. Muhafaza:
Kişisel bilgilerinizi, bunların toplanma amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu sürece, genellikle
herhangi bir sözleşmeye dayalı ilişki boyunca, bunun ardından da yasaların öngördüğü ya da yürürlükteki
yasanın izin verdiği sürece saklayacağız.
9. Kişisel Bilgilerin Korunması:
Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri: Kişisel Verileri yanlışlıkla ya da kanuna aykırı şekilde
imha, kayıp, değişiklik, yetkisiz olarak açıklanma veya erişime ve diğer tüm yasadışı işleme şekillerine karşı
korumak üzere makul şekilde tasarlanmış olan uygun teknik, fiziksel ve organizasyonel önlemleri
uygulamaktayız. Kişisel bilgilere erişim, bilinmesi gereken ilkesine uygun olarak yetkilendirilmiş alıcılarla
sınırlıdır. İşlemle ilişkili risklerle orantılı olan kapsamlı bir bilgi güvenliği programımız bulunmaktadır.
Program, endüstride kabul görmüş uygulamalar göz önünde bulundurularak, operasyonel riskleri azaltmak
ve kişisel bilgileri korumak amacıyla sürekli uyumlaştırılmaktadır. Aynı zamanda hassas kişisel bilgilerden
herhangi birinin işlenmesi sırasında gelişmiş güvenlik önlemleri de kullanacağız.
Müşterilerimiz adına (Veri İşleyici olarak) işlediğimiz kişisel bilgileri nasıl koruyoruz: Bazı durumlarda, bir
hizmet olarak kişisel bilgileri müşterilerimiz adına işliyoruz (veri işleyici sıfatıyla). Bu kişisel bilgileri yalnızca
müşterimiz tarafından verilen talimatlara uygun olarak işliyor ve bunları kendi amaçlarımız doğrultusunda
kullanmıyor ya da açıklamıyoruz. Bilgilerinizi korumak üzere bilgi güvenliği denetimleri kullanıyoruz ve kişisel
bilgileri yalnızca müşteri talimatları doğrultusunda ya da talep edilen hizmeti sunmak amacıyla açıklıyor veya
transfer ediyoruz. Müşteri tarafından aksi yönde talimat verilmediği sürece, müşterilerimiz adına işlediğimiz
bilgileri bu bildirimde düzenlenmiş olan açıklama ve transfer konusundaki taahhütlerimize uygun olarak ele
alıyoruz.
10. Web sitelerimiz:


Çerezler, kullanım verileri ve benzer araçlar
Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çerezler, piksel etiketleri, tarayıcı analiz araçları, sunucu
günlükleri ve web işaretçileri gibi teknolojileri kullanarak bir takım bilgileri otomatik yollarla
topluyoruz. Çoğu zaman çerezler ve diğer yollarla topladığımız bilgiler kişisel bilgilere atıfta
bulunulmadan kimliği tanımlamayacak şekilde kullanılır.
Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, bu web sitesinin sizin bilgisayarınız ya da bir başka
cihazınızın sabit sürücüsüne web tarayıcınız üzerinden transfer ettiği küçük metin dosyalarıdır.
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Çerezleri web sitesinde oturum açma ve kullanmayı daha etkili kılmak veya tarama tercihlerinizi
özelleştirmek ve web sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek amacıyla kullanabiliriz. Çerezler
performans yönetimi için ve analitik amaçlarla web sitemizin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgileri
toplamak üzere kullanılabilir. Bunlar aynı zamanda, kullanıcının ziyaretini daha etkili duruma
getirmek amacıyla örneğin dil tercihlerinin, şifrelerin ve oturum açma bilgilerinin hatırlanmasını
sağlamak üzere işlevsellik yönetimi için de kullanılabilir. İki tür çerez bulunmaktadır: web
sitesinden ayrılmanızdan sonra cihazınızdan silinen oturum çerezleri ile cihazınızda daha uzun
süre veya siz bunları manuel olarak silene dek kalan kalıcı çerezler.
Çevrimiçi deneyiminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek üzere Flash Çerezleri (aynı zamanda Yerel
Paylaşımlı Nesneler olarak bilinir) ve benzer teknolojileri kullanabiliyoruz. Adobe Flash Player,
video klipler ve animasyon gibi dinamik içeriğin hızlı şekilde geliştirilmesini sağlayan bir
uygulamadır. Flash çerezleri güvenlik amacıyla ve tarayıcı çerezlerine benzer ayarlar ve
tercihlerin hatırlanmasına yardımcı olmak amacıyla kullanıyoruz ancak bunlar sizin web
tarayıcınız tarafından sağlanandan farklı bir arayüz üzerinden yönetilmektedir. Flash çerezleri
yönetmek için lütfen Adobe web sitesine bakın ya da www.adobe.com adresini ziyaret edin.Flash
çerezler veya benzer teknolojileri davranışsal hedefleme amacıyla veya ilgiye dayalı reklam
sunmak üzere kullanabiliriz.
Sunucu günlüklerimiz de kullanıcıların web sitelerini nasıl kullandığına ilişkin bilgiler (kullanım
verileri) toplayabilmektedir. Bu veriler arasında kullanıcının alan adı, dili, tarayıcı türü ve işletim
sistemi, İnternet servis sağlayıcısı, İnternet protokol (IP) adresi, kullanıcıyı web sitesine
yönlendiren site ya da referans, web sitemize gelmeden önce ziyaret etmekte olduğunuz web
sitesi ile sitemizden ayrıldıktan sonra ziyaret ettiğiniz site ve web sitesinde geçirdiğiniz süre
bulunmaktadır. Kullanım verilerini web sitesinin performansı ve aktivitesini ölçmek, web
sitesinin tasarımını ve işlevselliğini arttırmak veya güvenlik amacıyla izleyip, kullanabiliriz.
Web sitemizde ayrıca piksel etiketleri ve web işaretçileri de kullanabiliriz. Bunlar, web sayfalarına
veya e-postalarınıza yerleştirilen ve belli bir işlemi yapıp yapmadığınızı belirlememize imkan
tanıyan küçük grafik görsellerdir. Bu sayfalara eriştiğinizde veya bir e-postayı açtığınızda veya
tıkladığınızda, piksel etiketleri ve web işaretçileri söz konusu işleme ait bir uyarı üretir. Bu araçlar,
iletişimlerimize verilen yanıtları ölçmemize ve web sayfalarımız ve promosyonlarımızı
iyileştirmemize imkan tanır.
Tarayıcı ayarlarınızı, bir çerez aldığınızda bunu engelleyecek ya da sizi bilgilendirecek şekilde
değiştirebilir, çerezleri silebilir veya web sitemize tarayıcınızın anonim kullanım ayarını
kullanarak göz atabilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızın nasıl ayarlanacağı veya değiştirileceği
konusunda daha fazla bilgi edinmek için tarayıcı talimatlarınıza veya yardım ekranına bakın.
Çerezlerimizin ya da cihazınızda bilgi depolayan benzer teknolojilerin kullanılmasını kabul
etmiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı buna uygun olarak değiştirmelisiniz. Çerezleri veya bu
teknolojileri kabul etmediğinizde, web sitelerimizin bazı özelliklerinin doğru şekilde
çalışmayabileceğini anlamanız gerekmektedir
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Yürürlükteki yasalar gereği, belli çerezler ve benzer teknolojileri bilgisayarınız veya diğer
cihazınızda kullanmadan ya da yüklemeden önce sizden bunun için izin vermeniz istenecektir.


Veri Paylaşımı ve Tarayıcının İzleme Talepleri: Web sitemizin ziyaretçilerini izlemediğimiz (ve
başkalarına izin vermediğimiz) için web tarayıcısının İzleme sinyallerini işlemiyoruz. Tarayıcının
izleme sinyalleri ve İzleme özelliği hakkında daha fazla bilgi almak için
http://www.allaboutdnt.org/ sayfasını ziyaret edin.



Bağlı siteler: Web sitelerimizden üçüncü tarafların web sitelerine (“bağlı siteler”) bağlantılar
verebiliriz. Bağlı sitelerin tarafımızdan gözden geçirilmesine, kontrol edilmesine ve
incelenmesine gerek yoktur. Bağlı sitelerden her birinin kendi kullanım koşulları ve gizlilik
bildirimi olabilir ve kullanıcılar bağlı siteleri kullanırken tüm bu koşulları bilmeli ve bunlara
uymalıdır. Herhangi bir bağlı sitenin politikaları ve uygulamalarından veya bunlar içerisinde
bulunan ek bağlantılardan sorumlu değiliz. Bu bağlantılar, bağlı siteleri veya herhangi bir şirket
ya da hizmeti onayladığımız anlamına gelmez ve kullanıcıları bunları kullanmadan önce bağlı
sitelerin koşulları ve bildirimlerini okumaya teşvik ederiz.



Çocuklar: Web sitelerimiz doğrudan çocuklara yönelik değildir ve web sitelerimizi çocuklardan
bilerek kişisel bilgi almak ya da çocuklara pazarlama yapmak üzere kullanmıyoruz. Bir çocuğun
web sitelerimizden biri üzerinden kişisel bilgi verdiğini öğrendiğimizde, bu bilgileri
sistemlerimizden kaldırırız.



Google Analytics: Aynı zamanda ziyaret ettiğiniz web sayfaları, tıklamış olduğunuz bağlantılar ve
web sitelerimizde yapmış olduğunuz aramalar gibi web sitelerimizdeki çevrimiçi faaliyetleriniz
hakkında bilgi toplamak üzere Google Analytics kullanabiliyoruz. Bu bilgileri raporları derlemek
ve web sitesini geliştirmede bize yardımcı olması amacıyla kullanabiliriz. Çerezler, web sitesine
gelen ziyaretçi sayısı, ziyaretçilerin siteye nereden geldiği ve ziyaret ettikleri sayfalar gibi anonim
bilgileri toplar. Bu çerezler tarafından üretilen bilgiler ve mevcut IP adresiniz tarayıcınız
tarafından iletilir ve Google tarafından Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde bulunan sunucular
üzerinde saklanır. Google bu bilgileri web sitemizin kullanımını yukarıda açıklandığı gibi
değerlendirmek amacıyla bizim yerimize kullanır. Google Analytics üzerinden alınan IP adresi,
Google tarafından elde tutulan bir başka veri ile ilişkilendirilmez. Google Analytics kullanılarak
elde
edilen
bilgiler
hakkında
ayrıntılı
bilgi
için
lütfen
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html adresini ziyaret edin.Bu
çerezleri, tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek engelleyebilirsiniz. Bunu yapmanız halinde web
sitelerimizin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma
Tarayıcı
Eklentisini
aşağıdaki
adresten
indirebilir
ve
kurabilirsiniz:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.



Google Yeniden Pazarlama Teknolojisi: Web sitelerimizde Google’ın yeniden pazarlama
teknolojisi kullanılabilmektedir. Bu teknoloji, çevrimiçi hizmetlerimizi daha önce ziyaret etmiş ve
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hizmetlerimize ilgi göstermiş olan kullanıcıların Google ortak ağının web sitelerinde hedefe
yönelik reklamları görmesini sağlar. Aynı şekilde, web sitemizdeki ziyaretçilere benzer kullanıcılar
da hedeflenebilir. Çerez tarafından web sitesi kullanımı hakkında üretilen bilgi Google tarafından
Birleşik Devletlerdeki sunuculara iletilecek ve bunlar üzerinde saklanacaktır. IP adresinin
aktarılması durumunda son 3 haneye indirgenecektir. Çerezlerin kullanılması ile bir web sitesi
üzerindeki kullanıcı davranışı analiz edilerek ardından kullanıcının ilgi alanları doğrultusunda
hedeflenen ürün tavsiyeleri ve reklamları sunmak üzere kullanılır. Hedefe yönelik herhangi bir
reklam almamayı tercih ediyorsanız, çerezlerin bu amaçla kullanımını web sitesini ziyaret ederek
Google üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/. Alternatif
olarak, kullanıcılar Network Advertising Initiative’nin devre dışı bırakma web sitesini
(http://www.networkadvertising.org/choices/) ziyaret ederek üçüncü taraf sağlayıcılar
tarafından kullanılan çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Lütfen Google’nin bizimkinden bağımsız
olarak kendi veri koruma politikası olduğunu unutmayın. Onların politikaları ve prosedürlerine
ilişkin herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmiyoruz. Lütfen web sitelerimizi
kullanmadan
önce
Google’nin
gizlilik
politikasını
(https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) okuyun.
Facebook Dönüşüm İzleme: Web sitelerimizde Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto,
CA 94304, USA (“Facebook”) Dönüşüm İzleme Piksel hizmetini kullanabiliriz. Bu araç,
kullanıcıların bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten
sonraki davranışlarını izlememize imkan tanır. Bu sayede, istatistik ve pazarlama araştırması
amacıyla Facebook reklamlarının etkililiğini kaydedebiliriz. Toplanan veriler anonim kalır. Bu,
herhangi bir bireysel kullanıcının kişisel verilerini göremeyeceğimiz anlamına gelir. Bununla
birlikte toplanan veriler Facebook tarafından kaydedilir ve işlenir. Facebook, verileri Facebook
hesabınızla ilişkilendirebilir ve verileri Facebook’un aşağıdaki adreste bulunan Veri Kullanım
Politikasına
uygun
olarak
kendi
reklam
amaçları
için
kullanabilir:
https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Dönüşüm İzleme aynı zamanda
Facebook ve ortaklarının Facebook içerisinde ve dışında size reklam göstermesine imkan tanır.
Bunun yanı sıra, bu amaçlarla bilgisayarınıza bir çerez kaydedilir. Bu izni yalnızca 13 yaşından
büyük kullanıcılar verebilir. İzninizi iptal etmek istiyorsanız lütfen buraya tıklayın:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
11. Haklarınız:
Aşağıdaki bağlantı üzerinden Gizlilik Ofisimizle irtibat kurarak doğru olmayan ya da eski kişisel bilgilerinize
erişebilir, bunları düzeltebilir ya da güncelleyebilirsiniz: JCI iletişim formu. Yasaların izin verdiği ölçüde, kişisel
bilgilerinizin silinmesini talep etme, işlenmesini kısıtlama, işlenmesine itiraz etme ve veri taşınabilirliği
hakkınız bulunmaktadır. Aynı zamanda, bir denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.
12. İzin ve İznin Geri Alınması:
Kişisel bilgileri bize vererek, söz konusu bilgilerin bu Gizlilik Bildiriminde düzenlendiği şekilde toplanacağı,
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işleneceği, uluslararası olarak aktarılacağı ve kullanılacağını anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Yasaların
gerektirdiği durumlarda bunun için açık izninizi alacağız.
Ayrıca kişisel bilgilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmasına daima itiraz edebilir ya da belli bir
nedenle daha önce verilmiş olan herhangi bir izni, web sitelerimizde bulunan ilgili bağlantılara tıklayarak, bir
e-posta içerisindeki talimatları izleyerek veya aşağıdaki bağlantı üzerinden Gizlilik Ofisimizle irtibat kurarak
ücretsiz olarak geri alabilirsiniz: JCI iletişim formu.
13. Otomatik Karar Alma:
JCI, otomatik karar almaya ilişkin olarak yasalar kapsamındaki haklarınızı gözetmektedir.
14. Bize Nasıl Ulaşacaksınız:
Gizlilik sorunları ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmak istediğinizde veya bize iletmek istediğiniz
sorular, görüşler veya şikayetlerinizin olması halinde lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Gizlilik
Ofisimizle irtibat kurun: JCI iletişim formu.
Johnson Controls, Gizlilik Kalkanı İlkelerine uygun olarak kişisel bilgilerinizin toplanması veya kullanımı ile
ilgili şikayetlerinizi çözmeyi taahhüt etmektedir. Gizlilik Kalkanı politikamızla ilgili soruları ya da şikayetleri
olan Avrupa Birliği ve İsviçre vatandaşları önce yukarıdaki bağlantıda bulunan Gizlilik Ofisimizle irtibat
kurmalıdır. Johnson Controls ayrıca AB ve İsviçre’den transfer edilen verilerle ilgili çözümlenmemiş Gizlilik
Kalkanı şikayetleri ile ilgili olarak AB veri koruma otoriteleri (DPA’lar) ve İsviçre Federal Data Protection and
Information Commissioner (FDPIC) kurumu tarafından oluşturulan panelle işbirliği yapmayı taahhüt
etmektedir.
15. Gizlilik Bildirimimizdeki Değişiklikler:
Bu Gizlilik Bildirimini herhangi bir zamanda değiştirme, düzenleme ve güncelleme hakkını saklı
tutuyoruz. Lütfen en yeni bildirimi incelemiş olduğunuzdan emin olmak üzere periyodik olarak
kontrol edin.
16. Belli ülkeler için yerel ekler:
Yürürlükteki yerel kanunların gerektirdiği belli ülkelerde Gizlilik Bildirimini spesifik bilgilerle genişlettik. Bu
tamamlayıcı bildirimleri Gizlilik ana sayfasında bulunan yerel ek bağlantılar üzerinden bulabilirsiniz.

Bu Gizlilik beyanı aşağıdaki tarihten itibaren yürürlüktedir: 1 Eylül 2020
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