
POLÍTICA DE PRIVACITAT DE JABIL    

Última actualització: gener del 2021 

Jabil Inc., les seves filials i associats (col·lectivament, "Jabil" o l'"Empresa") ens comprometem a ser els dipositaris 

responsables de la informació que ens proporcionis i de la informació que recopilem en el transcurs de les nostres 

operacions comercials. 

Aquesta Política de privacitat ("Política") regeix i descriu les pràctiques de Jabil (com a responsable de les dades) en 

relació amb la informació personal que recopilem en línia i fora de línia a través dels nostres llocs web, aplicacions, 

portals, plataformes, comunicacions, funcions informatives i educatives i serveis associats amb els compromisos 

dels nostres clients i proveïdors (col·lectivament, "Serveis").   Tot i que aquesta Política pretén descriure la gamma 

més àmplia de les nostres activitats de tractament de la informació personal a nivell mundial, aquestes activitats de 

tractament poden ser més limitades en algunes jurisdiccions segons les lleis locals aplicables.   

Nota:  Si ets un empleat de Jabil, consulta la "Política de privacitat global per a empleats" disponible a la web de 

Jabil, ja que aquesta política només s'aplica a la teva informació personal com a visitant d'aquest lloc. 

Abans d'utilitzar o enviar qualsevol informació a través o relacionada amb els Serveis, revisa atentament aquesta 

Política.  Seguirem avaluant aquesta Política a mesura que actualitzem i ampliem els Serveis i les nostres ofertes i, 

en conseqüència, podem fer canvis a la Política.  Qualsevol canvi es publicarà aquí i hauries de consultar aquesta 

pàgina periòdicament per veure si hi ha actualitzacions.  Si fem canvis importants en aquesta Política, t'ho farem 

saber amb un avís tal com exigeix la llei.  L'ús continuat dels Serveis significarà l'acceptació de les condicions de la 

Política actualitzada. 

I. INFORMACIÓ QUE RECOPILEM 

Recopilem informació personal de diverses maneres, incloent: (i) informació que ens proporciones directament; (ii) 

informació que podem recopilar de manera passiva o automàtica quan interactues amb els nostres Serveis, com ara 

des del teu navegador o dispositiu; i (iii) informació recopilada per altres fonts, com ara plataformes de xarxes 

socials que poden compartir informació sobre com interactues amb el nostre contingut enllaçat de les xarxes socials. 

El terme "Informació personal" en aquesta Política es refereix a qualsevol informació que pugui o sigui capaç 

d'identificar-te com a individu. 

Informació que ens proporciones directament 

Podem recopilar informació teva directament de diverses maneres, com ara quan: 

 sol·licites informació sobre les oportunitats professionals o presentes la teva candidatura per a una feina a 

la nostra empresa; 

 sol·licites o consultes informació sobre l'Empresa, els nostres productes i/o serveis;  

 et registres per obtenir un compte o utilitzes altres funcions que requereixin iniciar la sessió per participar, 

per exemple, a través del nostre portal de clients o portal de proveïdors; 

 t'inscrius a un curs o un esdeveniment educatiu; 

 emplenes una enquesta o ens proporciones comentaris; 

 et comuniques amb nosaltres per correu electrònic o altres canals de correspondència; 

 sol·licites determinades funcions (per exemple, subscripcions a blocs, butlletins de notícies, actualitzacions 

o altres materials); o bé 

 publiques contingut generat per l'usuari, inclosos comentaris, sobre o a qualsevol dels nostres Serveis. 
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També podem recopilar informació teva sense connexió, com ara quan participes en un acord contractual amb 

nosaltres i durant la relació resultant amb el client o el proveïdor. 

La informació que ens proporciones directament pot incloure: nom, informació de contacte, tractament, informació 

sobre l'empresa o organització a la qual estàs associat, informació sobre la teva educació i el teu currículum; i el 

nom d'usuari i la contrasenya associats al teu compte (si es creen).      

Els Serveis que utilitzes poden incloure portals per a l'accés i ús per part de diversos usuaris d'una organització.  

Recorda que qualsevol informació que es comparteixi en aquestes àrees pot ser vista per diverses persones.  Tingues 

en compte i sigues respectuós amb els altres mentre utilitzis els portals i altres Serveis compartits.  Ens reservem el 

dret, però no hi estem obligats, de revisar i supervisar qualsevol contingut dels nostres Serveis i d'eliminar 

publicacions o continguts que puguin ser considerats inadequats o ofensius per a altres persones. 

Informació que es recopila de manera passiva o automàtica 

Dispositiu/informació d'ús 

Podem recopilar automàticament certa informació sobre l'ordinador o els dispositius (inclosos els dispositius mòbils 

o les tauletes) que utilitzes per accedir als Serveis o interaccionar-hi.  Podem recopilar i analitzar informació com (a) 

adreces IP, informació de geolocalització, identificadors de dispositiu únics, adreça IMEI i TCP/IP, i altra 

informació sobre el teu ordinador o dispositiu/s, tipus de navegador, idioma del navegador, sistema operatiu, 

informació de l'operador del dispositiu mòbil, l'estat o el país des del qual has accedit als Serveis; i (b) informació 

relacionada amb les formes en què interactues amb els Serveis, com ara l'URL de qualsevol lloc web que hagis 

visitat abans o després de visitar els nostres Serveis, tipus de plataforma, el nombre de clics, noms de domini, 

pàgines de destinació, pàgines i contingut visualitzades i l'ordre d'aquestes pàgines, informació estadística sobre l'ús 

dels Serveis, la quantitat de temps dedicada a determinades pàgines, la data i l'hora en què vas utilitzar els Serveis, la 

freqüència d'ús dels Serveis, registres d'errors i altra informació similar.  Com es descriu a continuació, podem 

utilitzar proveïdors i tecnologies d'anàlisi de tercers, incloses les galetes i altres eines similars, per ajudar a recopilar 

aquesta informació.   

Galetes i altres tecnologies de seguiment similars 

Com s'ha esmentat anteriorment, podem recopilar dades sobre el teu ús dels Serveis mitjançant galetes i altres 

tecnologies de seguiment similars.   Per obtenir més informació sobre com fem servir aquestes tecnologies i les 

opcions que tens per desactivar-les, consulta la nostra Política de galetes. 

Tingues en compte que pots canviar la configuració del navegador d'internet per notificar-te quan s'està configurant 

o actualitzant una galeta o per bloquejar les galetes del tot.  Consulta l'apartat "Ajuda" del teu navegador per obtenir 

més informació (per exemple, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari (programari 

d'escriptori), Apple Safari (mòbil) o el navegador d'Android).   

També pots gestionar l'ús de les tecnologies Flash, incloses les galetes i els objectes d'emmagatzematge local, amb 

les eines de gestió de Flash disponibles al lloc web d'Adobe.   

Tingues en compte que si bloqueges qualsevol galeta o totes, és possible que no tinguis accés a determinades 

funcions o ofertes dels Serveis. 

Informació de la ubicació 

Podem recopilar diferents tipus d'informació sobre la teva ubicació, inclosa informació general (per exemple, adreça 

IP, codi postal) i informació més específica (per exemple, funcionalitat basada en GPS dels dispositius mòbils que 

s'utilitzen per accedir als Serveis) i podem utilitzar aquesta informació per personalitzar els Serveis amb informació i 

funcions basades en la ubicació.  Per fer-ho, podem compartir la informació de la teva ubicació amb els nostres 

agents i proveïdors.  Si no vols que et proporcionem aquestes funcions basades en la ubicació, pots desactivar el 

seguiment de la ubicació mitjançant la configuració del dispositiu. 

 

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html
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Informació proporcionada per altres fonts 

També podem obtenir informació sobre la teva persona i/o la teva organització associada, com ara informació 

demogràfica i informació de la indústria, i de tercers que ens ajuden a comercialitzar la nostra empresa, identificar 

nous clients, contractar candidats a llocs de treball i dur a terme investigacions del sector.  Podem combinar la 

informació que recopilem a través dels nostres Serveis amb la informació que obtenim a través d'aquests tercers, 

incloses les xarxes socials i altres plataformes de contingut. 

 

Si accedeixes als Serveis mitjançant una connexió o un inici de sessió de tercers, com ara a través d'una xarxa social, 

com Facebook, Twitter o LinkedIn, pot ser que ens permetis tenir accés a determinada informació del teu perfil.  

Això pot incloure el teu nom, adreça de correu electrònic, foto, sexe, data de naixement, ubicació, una identificació 

associada a la plataforma de tercers o al compte de xarxes socials corresponents, arxius d'usuari com fotos i vídeos, 

la teva llista d'amics, persones que segueixes i/o que et segueixen, o les teves publicacions o "m'agrada". Si no vols 

que aquesta informació es comparteixi, no utilitzis les xarxes socials per accedir als Serveis.  Per obtenir una 

descripció de com aquestes xarxes socials gestionen i comparteixen la teva informació, consulta les seves polítiques 

de privacitat i les condicions d'ús, que proporcionen instruccions sobre com modificar la teva configuració de 

privacitat.   

II. COM UTILITZEM LA TEVA INFORMACIÓ 

Podem utilitzar la informació que recopilem de tu i sobre tu per als següents propòsits: 

 

 Contractar-te i avaluar candidatures de feina. 

 Respondre a les teves consultes i satisfer les teves sol·licituds. 

 Mantenir les nostres llistes de contactes. 

 Iniciar i proporcionar-te els Serveis. 

 Permetre't participar en activitats, per exemple, a través dels portals de clients i de proveïdors. 

 Enviar-te alertes de compte i informació administrativa. 

 Enviar-te articles de blogs, butlletins de notícies, comunicacions de màrqueting i altra informació o 

materials que puguin interessar-te. 

 Enviar-te enquestes i sol·licitar els teus comentaris. 

 Millorar el contingut i les característiques dels Serveis o desenvolupar nous Serveis. 

 Personalitzar el contingut que veus als Serveis. 

 Fer complir les condicions legals que regeixen l'ús que fas dels Serveis.  

 Administrar i solucionar problemes dels Serveis.  

 Complir els requisits legals i normatius.  

 Gestionar i administrar relacions contractuals. 

 Aconseguir altres propòsits comercials, com ara la investigació del sector per millorar les nostres ofertes i 

el control de seguretat per protegir les nostres xarxes. 

 

III. COM COMPARTIM LA TEVA INFORMACIÓ 

 

Jabil és un proveïdor global de disseny i fabricació de productes i altres serveis relacionats.   Les nostres entitats i 

departaments comercials poden compartir informació entre si amb finalitats comercials, com ara activitats 

administratives internes, màrqueting i vendes, investigació i desenvolupament, gestió del talent i per proporcionar-te 

els Serveis a tu i a la teva organització.   No ens dediquem a vendre, llogar ni compartir informació que t'identifiqui 

raonablement amb tercers no afiliats per al seu ús independent.    

 

A més de compartir informació entre els nostres associats i tal com es descriu en aquesta Política, podem revelar i/o 

compartir la teva informació en les següents circumstàncies: 

 Proveïdors de serveis autoritzats.  Podem proporcionar accés o compartir la teva informació amb proveïdors de 

serveis tercers autoritzats seleccionats que realitzin activitats o funcions de suport en nom nostre, com ara 

investigació, màrqueting, atenció al client, contractació i avaluació de personal, allotjament web, 

emmagatzematge, anàlisi i tractament de dades, i serveis jurídics. 
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 L'empresa on treballes.  Si treballes per a un client de Jabil que utilitza un compte segons el nostre acord amb el 

client, podem proporcionar o el teu empresari pot veure directament la informació que ens proporcionis a través 

dels Serveis. 

 Protegir Jabil i els altres.  Podem accedir, conservar i divulgar la teva informació i/o qualsevol contingut 

d'usuari que enviïs o que facilitis a través dels Serveis, si així es requereix o és raonablement necessari o 

adequat pels motius següents: (1) complir amb un procés legal; (2) fer complir les nostres Condicions d'ús o 

altres contractes amb tu, inclosa la investigació de possibles infraccions d'aquestes condicions; (3) respondre a 

les afirmacions sobre la vulneració dels drets de tercers de qualsevol contingut; i/o (4) protegir els drets, la 

propietat o la seguretat personal de Jabil, els seus agents i associats, els seus clients i el públic.  Això inclou 

l'intercanvi d'informació amb altres organitzacions i autoritats sobre atacs cibernètics, prevenció de fraus, 

prevenció de correu brossa o programari maliciós i propòsits similars. 

 Transmissions d'empreses.  A mesura que seguim desenvolupant el nostre negoci, podem comprar, fusionar-nos 

o associar-nos amb altres empreses.  En aquestes transaccions (inclosa la contemplació d'aquestes transaccions, 

per exemple, la diligència deguda), la informació personal dels usuaris pot estar entre els actius transferits.  Si 

una part o tots els actius de Jabil es venen o es transfereixen a una tercera part, és possible que la teva 

informació de client (inclosa l'adreça de correu electrònic) sigui un dels actius comercials transferits.   

IV. BASES LEGALS PER A L'ÚS DE LA TEVA INFORMACIÓ 

 

Les bases legals per recopilar, utilitzar i compartir la teva informació tal com s'estableixen en aquesta política són 

les següents: 

 

 Obligació contractual: quan l'ús de la teva informació sigui necessari per complir les nostres obligacions 

derivades d'un contracte amb tu. 

 

 Interès legítim: quan l'ús de la teva informació sigui necessari per promoure els nostres interessos 

comercials legítims, com ara per: 

 

- donar servei al client;  

- millorar els nostres productes i ofertes de serveis; 

- atreure personal amb talent i processar candidatures per a llocs de treball; 

- fer créixer el nostre negoci a través del màrqueting i altres iniciatives estratègiques; 

- protegir els nostres clients, personal i béns; i 

- gestionar qüestions legals, com ara investigar infraccions i defensar els nostres drets legals. 

 

 Obligació legal: quan l'ús de la teva informació sigui necessari per complir amb les lleis, les regulacions, 

les mesures d'aplicació de la llei o de les autoritats governamentals i els procediments legals aplicables; i 

 

 Consentiment: tal com exigeix la llei, podem tractar dades personals basant-nos en el teu consentiment 

implícit o exprés.  Si has donat el teu consentiment, pots revocar-lo en qualsevol moment, sense que això 

afecti la legitimitat del tractament que s'hagi dut a terme abans de la revocació.  Per revocar el teu 

consentiment, posa't en contacte amb nosaltres a privacy@jabil.com. 

 

V. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS D'INFORMACIÓ 

Quan utilitzes els Serveis, les teves dades es poden enviar als Estats Units i, possiblement, a altres països.   En 

concret, com a part de les nostres operacions internacionals, la teva informació personal es pot transferir a qualsevol 

país on hi tinguem instal·lacions o en què contractem proveïdors de serveis.   

En el cas de les transferències de dades fora de la Unió Europea ("UE"), alguns països que no pertanyen a l'Espai 

Econòmic Europeu ("EEE") estan reconeguts per la Comissió Europea com a proveïdors d'un nivell adequat de 

protecció de dades segons les normes de l'EEE (pots trobar la llista completa d'aquests països aquí).  Per a les 

transferències de l'EEE a països que la Comissió Europea no consideri adequats, prendrem mesures raonables, com 

mailto:privacy@jabil.com
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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ara aplicar les clàusules contractuals estàndard adoptades per la Comissió Europea, per protegir la teva informació 

personal.   

A més, per legitimar encara més el nostre compromís amb l'objectiu d'assegurar les transferències de dades des de 

l'EEE als Estats Units, Jabil utilitzarà altres mecanismes de transferència de dades que estiguin disponibles segons la 

legislació aplicable sobre protecció de dades. Aquesta política s'actualitzarà per reflectir les nostres promeses i 

obligacions en virtut d'aquests marcs un cop finalitzada la certificació. 

VI. DRETS DELS INTERESSATS I LES SEVES OPCIONS 

Sempre pots triar quina informació personal (si n'hi ha) vols proporcionar-nos.   Tanmateix, si decideixes no 

proporcionar certs detalls, algunes de les teves experiències i accés als Serveis es poden veure afectats.   Una vegada 

més, a l'apartat "Informació que recopilem" (anterior) es detalla com pots limitar la recopilació de la teva informació 

i exercir les teves opcions de desactivació, i també es detalla a la Política de galetes. 

Si ens proporciones les teves dades de contacte, ens podem posar en contacte amb tu per informar-te sobre els 

productes, els serveis i els esdeveniments que creiem que poden ser del teu interès.   Si ja no vols rebre aquestes 

comunicacions relacionades amb el màrqueting de manera continuada, pots desactivar-les seguint les instruccions 

per donar-te de baixa de la subscripció que et facilitem en aquests missatges o posant-te en contacte amb nosaltres 

per correu electrònic a privacy@jabil.com.  Respondrem i acatarem les teves sol·licituds tan aviat com sigui 

raonablement possible.    

En la mesura que utilitzis les funcions del Servei que requereixen iniciar sessió i, per tant, crear un compte, pots 

revisar i actualitzar algunes de les teves dades personals iniciant sessió al teu compte.   Si necessites ajuda 

addicional, pots posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic a privacy@jabil.com.  En situacions en què 

tinguem la teva informació com a part d'una relació amb el client o d'una transacció comercial, podem derivar la 

sol·licitud al client pertinent i cooperar amb la seva gestió de la sol·licitud, subjecte a qualsevol acord contractual 

especial amb aquest client.    

A més, els individus de la UE i d'altres jurisdiccions fora dels Estats Units tenen certs drets legals pel que fa a l'accés 

a la informació personal que ens has proporcionat.  Si vols sol·licitar revisar, rectificar, actualitzar, restringir, 

oposar-te a o suprimir la informació personal que ens has proporcionat prèviament o si vols sol·licitar rebre una 

còpia electrònica de la teva informació personal per transmetre-la a una altra empresa (en la mesura que la legislació 

aplicable et proporcioni aquest dret a la portabilitat de les dades), pots posar-te en contacte amb nosaltres per correu 

electrònic a privacy@jabil.com.  Els drets que es descriuen en aquesta Política estan subjectes a limitacions i 

excepcions segons la legislació aplicable.   Respondrem i complirem les teves sol·licituds d'acord amb la legislació 

aplicable tan aviat com sigui raonablement possible. 

Jabil també ha designat un responsable de protecció de dades amb les següents dades de contacte: 

• Correu electrònic: DPO.Jabil@twobirds.com   

• Correu postal: Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium. 

A més dels drets esmentats anteriorment, els residents de l'EEE també tenen dret a presentar una reclamació davant 

la seva autoritat supervisora pertinent.   Tot i això, t'animem a posar-te en contacte amb nosaltres en primer lloc i 

farem tot el possible per resoldre els teus dubtes d'acord amb la legislació aplicable. 

VII. SEGURETAT 

 

Hem implementat mesures administratives, tècniques i de seguretat físiques acceptades per la indústria per protegir-

nos de la pèrdua, l'ús indegut i/o l'alteració de la teva informació.   Tot i això, no podem garantir ni garantim que 

aquestes mesures proporcionin una seguretat total.   Cap transmissió electrònica, sense fils i/o per internet pot ser del 

mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com
mailto:DPO.Jabil@twobirds.com
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tot segura.   A més, no ens fem responsables de la seguretat de la informació que ens transmetis a través de xarxes 

que no controlem.    

Si has creat un compte relacionat amb els Serveis, et recomanem que canviïs les contrasenyes periòdicament.  Ets 

responsable de mantenir la seguretat dels noms d'usuari i contrasenyes del teu compte.  Si creus que el nom d'usuari 

o la contrasenya del teu compte han estat robats o s'han revelat a altres persones, has de posar-te en contacte amb 

nosaltres tot seguit a privacy@jabil.com i canviar la contrasenya immediatament.  No ens fem responsables si algú 

altre accedeix als teus comptes mitjançant la informació que hagi obtingut per part teva. 

VIII. CONSERVACIÓ DE DADES 

 

Conservem la teva informació durant un temps no superior al necessari per a les finalitats per a les quals es tracta.  

Per exemple, quan tractem informació personal amb finalitats de màrqueting o amb el teu consentiment, tractem la 

informació fins que ens comuniquis el contrari i durant un breu període posterior a aquesta comunicació (per 

permetre'ns implementar les teves sol·licituds). També mantenim permanentment la teva petició de no enviar-te 

màrqueting directe i de no tractar la teva informació per poder respectar la teva sol·licitud en el futur. El temps 

durant el qual conservem la informació depèn de les finalitats per a les quals la recopilem i l'utilitzem i/o segons 

sigui necessari per complir amb la legislació aplicable. 

IX. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS I SERVEIS 

Els Serveis poden contenir enllaços o "emmarcar" llocs web, aplicacions i altres serveis de terceres parts.  Tingues 

en compte que no som responsables de les pràctiques de privacitat d'aquests altres llocs i serveis.  Animem els 

usuaris a ser-ne conscients quan abandonin els nostres Serveis i a llegir les declaracions de privacitat de tots els llocs 

que visiten i que recopilen la seva informació. 

X. INFORMACIÓ SOBRE NENS 

Els Serveis no estan dirigits a menors de 18 anys i els menors de 18 anys no poden utilitzar els Serveis.  En concret, 

si descobrim que hem rebut alguna "informació personal" (tal com es defineix a la Llei de protecció de la privacitat 

en línia infantil) d'un menor de 13 anys que infringeix aquesta Política, adoptarem mesures raonables per suprimir 

aquesta informació el més aviat possible.  Si creus que tenim informació de o sobre algú menor de 13 anys, posa't en 

contacte amb nosaltres a privacy@jabil.com. 

XI. CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA 

 

Ens reservem el dret de canviar aquesta Política en qualsevol moment per reflectir els canvis en la llei, les nostres 

pràctiques de recopilació i ús de les dades, les característiques dels nostres Serveis o els avenços tecnològics.  

Consulta aquesta pàgina periòdicament per veure els canvis.  Si segueixes utilitzant els Serveis després de publicar 

els canvis en aquesta Política, entendrem que acceptes aquests canvis. 

XII. PREGUNTES SOBRE AQUESTA POLÍTICA 

Si tens cap pregunta sobre la nostra Política, pots posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic a 
privacy@jabil.com.    

mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com
mailto:privacy@jabil.com

