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GİRİŞ

RTX kendisi üzerinden kişisel bilgilerini işlediği müdürler, idareciler, çalışanlar, yükleniciler,
müşteriler, tedarikçiler ve satıcılar gibi insanların meşru gizlilik menfaatlerine saygı duyar.
RTX, Kişiler hakkında İşlediği Kişisel Bilgiler için Bağlayıcı Şirket Kuralları’nı (“BŞK”)
benimsemiştir. United Technologies EU (“RTX EU”)1 bunun asli bağlı şirketi olup, RTX Şirket
Merkezi (ABD merkezi) ile koordinasyon halinde, BŞK’ların ihlali halinde doğan zararların
tazmini için sorumludur.
Anılan BŞK’larda kullanılan terimler ve kısaltmaların tanımları Ek A’da yer almaktadır.
RTX tarafından, insan kaynakları bilgileri (çalışanlar ve kiralık işçiler); iş müşterilerine,
tedarikçilere, satıcılara, satış temsilcilerine ve diğer iş ortaklarına ait iş iletişim bilgileri; RTX
ürünlerinin tüketicilerine ait bilgileri, bir Şirket İşletmesi ile hizmet sözleşmesi olan tüketicilere
dair genel olarak isim, adres ve kredi kartı bilgileri gibi sınırlı bilgiler; ziyaretçiler ve çalışan
olmayan satış temsilcileri ve dağıtımcılara ait bilgiler: ve RTX ürün ve hizmetlerinin kullanımı
vesilesiyle anılan ürün ve hizmetleri kullananlarca edinilen bilgi transfer edilir. Sağlanan ürün ve
hizmetlere ve belli özel hizmet ve projeler için gereksinen desteğe göre kişisel bilgilerin transferi
RTX içerisinde gerçekleştirilir. Kişisel bilgilerin ekseriyeti, ABD’de bulunan RTXŞirket
Merkezi’ne transfer edilir.
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B.

YÜRÜRLÜK

1.

Bu BŞK’lar, RTX’in Şirket Merkezi ve Grup-İçi Sözleşmesi imza etmiş Şirket İşletmeleri
için zorunlu niteliktedir. Anılan kuruluşlar personellerinin bir kimsenin kişisel bilgisini
işlerken bu BŞK’lara riayet ettiğinden emin olmalıdır. RTX, işletme ölçeğinde, BŞK’lara
uyulduğunun temin edilebilmesi için açık ve istikrarlı denetimler tesis edecektir.

2.

Asgari seviyede, RTX dünya ölçeğinde, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin olan
yürürlükteki bütün kanun ve düzenlemelere riayet edecektir. Yerel kanunların,
düzenlemelerin ve RTX üzerinde yürürlük taşıyan sınırlayıcı her türlü düzenleyici işlemin
BŞK’lardan daha ileri bir düzeyde bilgi koruma öngörmesi halinde, bu düzenlemeler,
BŞK’lara göre öncelikli olarak uygulanacaktır. Eğer yürürlükteki kanun, RTX Şirket
Merkezi’nin ya da bir veya daha fazla Şirket İşletmesi ya da İşletmelerinin BŞK altındaki
yükümlülüklerini yerine getirmelerine engel teşkil edecek ve burada öngörülen garantiler
üzerinde asli bir etki doğuracak biçimde BŞK’lar ile ihtilaf halindeyse, eğer böyle bir
bilginin aktarılması bir emniyet yetkilisi ya da kanunun kendisi tarafından yasaklanmış
değilse, ilgili kuruluş RTX Bilgi Gizliliği Direktörü’ne (“RTX CPO”) ivedi bir şekilde
bildirimde bulunmalıdır. RTX CPO, Gizlilik Danışma Komitesi ve ilgili kuruluş ve iş
birimleri ile işbirliği içinde, uygun hareket tarzını belirlemeli ve bir şüpheye düşülmesi
halinde yetkili bilgi koruma otoritesine meseleyi danışmalıdır.

United Technologies EU, Avenue des Arts 58, 1000 Brussels.
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3.

Bu BŞK’lar, aynı zamanda Şirket İşletmeleri ve Şirket Merkezi üzerinde bir kişiye ait
bilgilerin diğer RTX kuruluşları adına işlendiği durumlarda da uygulanır. İşleme
kurumları da bu BŞK’ların Ek B metninde öngörülen İç İşleme Maddelerine tabidirler.

4.

Bu BŞK’ların Şirket Politikası El Kitabı Bölüm 24 ile ihtilaf halinde olması durumunda
anılan BŞK’lar doğrudan ya da dolaylı olarak Avrupa Ekonomik Bölgesi ya da İsviçre
menşeli kişisel bilgiler için diğerine öncelik taşımaktadır.

C.

KAPSAM

Bu BŞK’lar (i) hassas kişisel bilgi için özel muvafakat gereksinimi, (ii) D.6 bölümü 1 ila 6
fıkralarında yer alan kişilerin icrai hakları ve garantilere ilişkin hükümler, (iii) BŞK’lar ve Şirket
El Kitabı Bölüm 24 hükümleri arasındaki uyuşmazlıkları konu alan B.4 Bölümü, (iv) D.1(d)
gereklilikleri; ve (v) emniyet birimleri ve düzenleyici otoritelerle bilgi paylaşımına ilişkin olan
D.1 (f) Bölümünün bir kısmı hariç olmak üzere nerede bulunuluyorsa bulunulsun RTX tarafından
kişilere ait kişisel bilginin işlenmesine dair tüm hususları düzenler ve yalnızca doğrudan ya da
dolaylı olarak Avrupa Ekonomik Bölgesi, Birleşik Krallık ya da İsviçre menşeli kişisel bilgilere
uygulanır.
D.

POLİTİKA

1.

Gizlilik İlkeleri: Gerçekleştirdiği faaliyetlerin bütününde, RTX şunları yerine getirir:
a) Kişisel Bilgilerin Hakkaniyetli ve Hukuka Uygun Bir Biçimde İşlenmesi
Kişilerin kişisel bilgileri tanımlı amaçlar doğrultusunda (1) ancak rızaya dayanmak
suretiyle, (2) yalnızca menşe ülkesinin hukukunca gereksinildiği ya da izin verildiği
durumlarda, (3) insan kaynakları yönetimi, müşteri ve tedarikçiyle iş ilişkilenmeleri
ya da fiziksel hasar tehdidinin varlığı gibi meşru bir sebebe dayanılarak işlenebilir.
Kişilerin Hassas Kişisel Bilgileri yalnızca (1) bilgi kaynağı olan ülkenin hukukunun
gerekli kıldığı durumlarda, (2) Kişinin kanunlarca izin verilen özel muvafakati
çerçevesinde ya da (3) Kişinin hayati menfaatlerini korumak ya da Şirket Merkezi
veya Şirket İşletmesi tarafından ileri sürülecek yasal bir iddianın ortaya çıkarılışı,
yürütümü, ya da savunulması için zorunlu olduğunda işlenebilir.
Kişilerin Kişisel Bilgileri yukarıdaki paragrafta yer alan şartlardan herhangi birinde
izinli olmadığı müddetçe, örneğin yeni bir muvafakat edinmek gibi, herhangi bir
uyumsuz amaç doğrultusunda işlenemez.
b) Yalnızca Alaka Taşıyan Kişisel Bilgilerin İşlenmesi
RTX, Kişilerin Kişisel Bilgilerinin İşlenmesinin yeterli, alakalı ve işlenen bilginin
amacına ya da amaçlarına ilişkin olarak sınırı aşan ölçekte gerçekleşmemesinin
sağlanması için çaba sarf eder. Buna ek olarak, RTX, yeni bir amaç için kullanılmak
3
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üzere bir muvafakat gerçekleşmeksizin ya da yürürlükteki bir kanun, düzenleme,
mahkeme usulü, idari usul, tahkim usulü ya da hesap denetimi gerekleri tarafından
gereksinilmeksizin Kişilerin Kişisel Bilgilerinin bunların toplanma amacı için gerekli
süreden daha fazla muhafaza edemez. RTX, Kişilerin Kişisel Bilgilerinin isabetli ve
güncel olarak muhafaza edilmesi konusunda gerekli çabayı sarf eder.
c) Kişisel Bilgileri Şirket İsletmelerince İşlenen Kişilere Uygun Bildirimde Bulunulması
Kişinin kendisi bu konu hakkında zaten bilgi sahibi değilse, Şirket Merkezi ve / veya
ilgili Şirket işletmesi, Kişisel bilginin elde edilmesi zamanında Kişilere toplanacak
Kişisel bilginin ne olduğu hakkında, toplanan kişisel bilgiden sorumlu olan
RTXkuruluşu veya kuruluşlarının kimlik ve iletişim bilgileri hakkında,
uygulanabildiği yerde, veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri hakkında, toplanan
kişisel bilginin özgülendiği amaç / amaçlar hakkında, uygulanabildiği yerde işlem için
hukuki zemin ve denetçi tarafından yürütülen meşru menfaat hakkında, RTX’in
anılan bilgileri paylaşacağı alıcı gruplarıhakkında, uygulanabildiği yerde, belirli
verinin kullanımı rızasından vazgeçme veya kullanımına karşı çıkma hakkı ve yetkili
düzenleyici otoriteye şikayette bulunma hakkı dahil, Kişilere bu anlamda tanınan
seçenekler ve haklar hakkında, bu seçeneklerin uygulanmasının sonuçları hakkında,
RTX ile sorular ya da şikayetler aracılığı ile gizlilik konularına ilişkin olarak nasıl
iletişim kurulabileceği hakkında, uygulanabildiği yerde toplanan verilerin saklama
süresi hakkında, eğer varsa, uygulanabildiği yerde, RTX’intoplanan verilerin bir
kısmını AB’nin dışındaki alıcılarla paylaşabildiği ile ilgili otomatik karar vermeyle
ilgili bilgiler hakkında ve uygulanabildiği yerde, RTX’in verileri nasıl korumaya
niyetli olduğu hakkında bildirimlerde bulunur. Bu bilgilere ilişkin bildirimde
bulunulmasının orantısız bir yük doğuracağı bazı istisnai durumlarda (Kişisel
Bilgilerin Kişilerin kendilerinden elde edilmediği durumlarda), RTX, dikkatli bir
değerlendirmenin neticesinde, Kişilere bu bildirimin gerçekleştirilmemesi ya da bu
bildirimin gerçekleştirilmesinin ertelenmesi yönünde karar alabilir.
d) Kişilerin gizlilik haklarını Kendi Kişisel Bilgileri üzerinde uygulayabilmesiİçin Meşru
Haklarına Saygı Duyulması
RTX, Kişilerin kendilerine ait Kişisel Bilgilerine ulaşmak ve bunlarda düzeltme
yapmak üzere başvuruda bulunmasına izin verir. Şirket Merkezi ve / veya ilgili Şirket
İşletmesi görünüş itibarı ile esaslı oldukları ya da aşırı olmadıkları sürece bu taleplere
makul bir süre zarfında karşılık verecektir. Şirket Merkezi ve / veya ilgili Şirket
İşletmesi böyle bir durumda talebin esassız ya da aşırı karakterli olduğunu açıkça
gösterme yükümlülüğüne sahiptir. Kişiler, yürürlükteki mevzuat tarafından izin
verilmek sureti ile kendi kimliklerini ispat etmek için kanıt sunma zorunluluğuna ve
bir hizmet ücretine tabi olabilirler.
Kişiler, Kişisel Bilgilerinin işlenmesine itiraz edebilir ya da Kişisel Bilgilerinin bloke
edilmesini ya da silinmesini talep edebilirler. RTX bu tarzdaki taleplere, Kişisel
Bilginin muhafaza edilmesi sözleşmesel yükümlülükler, denetim yükümlülükleri,
düzenleyici ya da yasal yükümlülükler ya da yasal iddialara karşı şirketi korumak
4
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maksadı sebebiyle gerekmedikçe uyacaktır. Kişiler, RTXin Kişisel Bilgilerini
işlememesinin RTXin istihdamı, istenen hizmeti sağlaması ya da iş görmeye
girişebilmesi olanağının ortadan kalkması gibi ortaya çıkması muhtemel sonuçları
hakkında bilgilendirilecektir. Kişiler ayrıca taleplerinin neticesi hakkında da
bilgilendirilecektir.
Belli iletimleri almamayı tercih etmiş bulunan belli Kişilerin hariç tutulmasıyla, ve
yürürlükteki kanunlara uygun olarak, RTX, Kişilerin Kişisel Bilgilerini menfaatlerine
uygun olacak şekilde iletimi hedef almak amacıyla İşleyebilir. RTX’den reklamcılık
iletimlerini almak istemeyen Kişilere, daha fazla reklam almaya itiraz edebilecek
kolayca ulaşılabilir, örneğin hesap özelliklerini belirlerken ya da bir iletimdeki bir link
vesilesi ile e – posta’da sağlanmış bulunan direktiflerin takip edilmesini sağlamak
gibi, yollar önerilecektir. Anti – spam düzenlemelerinin uygulanmasında herhangi bir
şüpheye düşülmesi halinde, lütfen privacy.compliance@utc.com adresi ile temasa
geçiniz.
RTX’nin Kişiler hakkında onların Kişisel Bilgileri temelinde otomatik kararlar alması
halinde, RTX Kişilerin meşru menfaatlerini güvence altına almak amacıyla Kararın
arkasındaki mantığa ilişkin bilgi ve bu kararın gözden geçirilmesi için fırsat sağlamak
ve Kişilerin kendi bakış açılarını paylaşmalarına izin vermek gibi uygun tedbirler tesis
edecektir.
e) Uygun teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerinin tesis edilmesi
Kişisel Bilgilerin yetkisiz ve hukuksuz bir şekilde işlenmesine engel olabilmek ve
Kişisel Bilgilerin kazara değiştirilmesi, yetkisiz şekilde ifşa edilmesi ya da bunlara
erişilmesi, bunların kaybedilmesi ya da imha edilmesi veya zarara uğratılmasına engel
olabilmek için, RTX, ilgili İşlemenin hassasiyetini ve risklerini, ilgili Kişisel Bilginin
doğasını ve yürürlükteki şirket politikalarını de dikkate almak kaydı ile, uygun
güvenlik tedbirlerini uygulayacaktır. Şirket İşletmeleri ciddi Veri İhlallerine karşı
uygun müdahalelere ve bunlardan doğan zararların telafisine özgülenmiş sağlam bir
Veri İhlal Olayı Müdahale Planı uygulayacak ya da UTC’nin mevcut Veri İhlal Olayı
Müdahale Planı’na bağlı kalacaktır.
RTX Hizmet Sunucularının bu BŞK’lar ya da denk gereksinimlere riayet etmesi ve
Kişisel Bilgileri yalnızca UTC’nin talimatlarına uygun olarak işlemesini şart koşan
yazılı bir sözleşmenin tarafı olacaktır. Bu yazılı sözleşme, RTX tarafından öngörülen
standart şart ve koşulları kullanmalı ya da en fazla belirlenmiş bir İşletme Birimi
Gizlilik Profesyonelinin, İş Birimi’ne yönelik, alanında eğitim almış hukuk
danışmanının ya da RTX CPO’nun onayını taşıyan herhangi bir güncellemeyi içermek
zorundadır.
f) Kişilerin Kişisel Bilgilerinin Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre dışında uygun
güvenceler olmaksızın Üçüncü Kişilere ya da Hizmet Sunucularına aktarılmaması
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RTXin Kişilerin Kişisel Bilgilerini (1) (Direktif 95 / 46 / EC anlamında) yeterli
koruma düzeyi sağlamayan ülkelerde yer alan, (2) onaylanmış bağlayıcı şirket
kuralları kapsamında bulunmayan, (3) Avrupa Birliği yeterlilik gereklerini tatmin eder
ölçüde sair ayarlamalara sahip olmayan Üçüncü Kişilere ya da RTX’in parçası
olmayan Hizmet Sunucularına aktarması halinde Şirket Merkezi ve / veya Şirket
İşletmesi aşağıda sıralananların gerçekleştiğinden emin olmakla yükümlüdür:
─

Üçüncü Kişilerin model sözleşmesel hükümler, bu BŞK’lar ile benzeşen koruma
düzeyleri tesis edilmesi, ya da alternatif olarak, aktarımın (1) Kişilerin
belirsizliğe hiçbir şekilde mahal vermeyen cinsten rızası ile gerçekleşmesinin
sağlanması, (2) Kişilerle imza edilmiş bir sözleşme çerçevesinde
gerçekleştirilmesi ya da ifa edilmesinin şart koşulması, (3) gerekli veya önemli
kamu menfaati dayanakları bağlamında gereksinilen bir nitelikte olması, 2 (4)
Kişilerin hayati menfaatlerinin korunması anlamında gerekli olması, (5) yasal
iddiaların kurulması, uygulanması ya da savunulması için gerekli olmasının
sağlanması gibi uygun sözleşmesel denetimleri uygulayacağı,.

İşleyicilerin model sözleşmesel hükümler, işbu BŞK’lar ile benzeşen koruma
düzeylerinin tesis edilmesi gibi sözleşmesel denetimleri tesis edeceği.
g) Uygun Sorumluluk Önlemlerinin Uygulanması
─

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve İngiltere’ye tabi olan Kişisel Bilgiler’in
veri denetleyicileri veya işlemcileri olarak faaliyet gösteren İşletim Birimi, işlem
operasyonlarını kaydedecek kişisel bilgi veri envanterini tutmak, veri koruma etki
değerlendirmelerini gerçekleştirmek ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği gereği,
tasarım ve gizlilik bazında gizlilik ilkelerini uygulamak gibi sorumluluk
gerekliliklerine uymak zorundadır. AB Kişisel Bilgilerini içeren herhangi bir kişisel
bilgi veri envanteri, Genel Veri Koruma Yönetmeliği gereği talep üzerine yetkili
düzenleyici otoriteye sağlanacaktır.
2.

Yönetim: RTX BŞK’lara uyumu sağlayacak kapasiteye sahip yönetim altyapısını
muhafaza etmeyi taahhüt eder. Bu altyapı şunlardan oluşur:
a) Etik ve Uyum Görevlileri (“EUG”): Bu görevliler BŞK’larla uyumu sağlar ve
BŞK’lara ilişkin iç yorumlar ve şikayetler için sözleşmenin iç noktasını temsil ederler.
RTX, Etik ve Uyum Görevlilerinin gizlilik şikayetlerini almak ve araştırmak, gizliliğe
ilişkin kaygıların çözüme kavuşturulmasında yardımcı olmak ve gerektiği yerde
inceleme ve çözüme kavuşturma için Gizlilik Profesyoneli ya da Gizlilik Dairesi gibi

Yürürlükteki mevzuata uygun bir biçimde, Şirket İşletmeleri Kişisel Bilgileri emniyet yetkilileri ve düzenleyici otoritelerle
demokratik toplumun ulusal güvenliği ve kamu güvenliğinin sağlanması, korunması, suç teşkil eden saldırıların önlenmesi,
soruşturulması, tespit edilmesi ve kovuşturulması ve uluslararası ve / veya ulusal enstrümanlarca ortaya konulan yaptırımlara riayet
edilmesi gibi sebeplerin gerekli kılması halinde paylaşabilir.
2
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uygun kaynaklara şikayetleri yönlendirmek konularında gerekli eğitime sahip
olduğundan emin olur.
b) Ombudsman Programı: Ombudsman Programını oluşturan kişiler, BŞK’lara ilişkin
iç ve dış yorumları ve şikayetleri almak üzere bir mekanizmayı sürdürürler. RTX’in
Ombudsman Programı Kişiler, Hizmet Sunucuları ve Üçüncü Kişilerin rehberlik talep
etmesi, soru sorması, yorumlarda bulunması ve şüphe edilen ayıplı ifa durumlarını
raporlayabilmesi için güvenli ve güvenilir bir kanal teşkil ederler. Ombudsman
Programı, gerektiği yerde inceleme ve çözüme kavuşturma için uygun Gizlilik
Profesyoneli ya da Gizlilik Dairesi gibi uygun kaynaklara şikayetçinin onay vermesi
halinde şikayetleri yönlendirirler.
c) Gizlilik Profesyonelleri: her İşletme Birimi, Etik ve Uyum Görevlisi ve İşletme
Biriminin gizlilikle ilişkili meselelerine dair diğerler görevler kaynağı olarak hizmet
etmek üzere en az bir Gizlilik Profesyoneli atayacaktır. Gizlilik Profesyonelleri
bunların bu BŞK’lara yerel olarak uyumluluğunun yönetilmesine ve İşletme birimi
içerisindeki yetersizliklerin tanımlanması ve giderilmesine yardımcı olurlar. RTX, bu
Gizlilik Profesyonellerinin işlerini yerine getirebilmeleri için gerekli kaynaklara ve
bağımsız yetkilere sahip olabilmelerini sağlayacaktır.
d) Veri Koruma Görevlileri (“VKG’ler”): VKG’lerin görevi yürürlükteki mevzuat
tarafından belirlenir. VKG’ler, gerekli görülen yerlere yürürlükteki mevzuat
marifetiyle atanırlar. VGK’ler, RTX CPO ile düzenli olarak koordinasyon halinde
olurlar.
e) Gizlilik Tavsiye Kurulu (“GTK”): GTK, RTX’in BŞK’ların çıkarılması dahil olmak
üzere gizlilik uyum programının genel olarak denetlenmesinden sorumludur. GTK,
kendilerine ait İşletme Birimlerini temsil eden Gizlilik Profesyonelleri, bunun gibi
İnsan Kaynakları (“İ. K.”), Dijital/Bilgi Teknolojisi (“B. T.”), Uluslararası Ticaret
Kompliyansı (“U. T. K.”), Çevre, Sağlık & Güvenlik (“Ç. S. & G.”), Finans, Tedarik
Yönetimi ve RTX EU’dan gelen temsilcilerden oluşur. Eğer ihtiyaç duyulursa geçici
ya da daimi olmak üzere başka üyeler de bu kurula eklenebilir. GTK, RTX CPO ve
Gizlilik Dairesi ile işbirliği halinde, garanti ve denetim takımlarının bulgularını
değerlendirmek üzere uyum planlarının küresel şekilde ortaya konulmasını geliştirir
ve temin eder.
f) RTX Bilgi Gizliliği Direktörü (CPO): CPO, Gizlilik Profesyonelleri ile koordinasyon
halinde, BŞK’ları ortaya koyar ve bunların etkin ve etkili bir biçimde yürürlüğe
konulduğundan emin olur. CPO ayrıca, mülkiyete ilişkin bilgilerin korunmasının
temel gereklerine ek olarak veri gizliliği gereklerinin varlığı ve amaçlarını öne
çıkarırken bir yandan da veri gizliliği ve Gizlilik Profesyonellerinin desteklenmesi ve
eğitimlerinin sağlandığından emin olunması için eğitim ve farkındalık
kampanyalarının düzenlenmesinden sorumludur CPO, Gizlilik Tavsiye Kuruluna
talimatlar verecek ve onları yönetecektir. CPO, Şirket Ofisi için Gizlilik Profesyoneli
direktörüolarak görev yapacaktır.
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g) Gizlilik Dairesi: Gizlilik Dairesi, CPO, Gizlilik Profesyonelleri ve atanan her Veri
Koruma Görevlisi, bunlar gibi Şirket İşletmeleri ya da Şirket Merkezi tarafından
atanmış olan her türlü ek personelden teşkil edilir. Gizlilik Dairesi, GTK’ya katılır,
Gizlilik Dairesi ya da Ombudsman personeline iletilen her türlü yorumlar ya da
şikayetleri cevaplar ve bunları çözüme kavuşturur, ve EUG takımına yöneltilmiş olan
her türlü yorumlar ya da şikayetlerin cevaplanması ve bunların çözüme
kavuşturulması için EUG’lara yardımcı olur.
h) RTX EU: RTX EU Gizlilik Profesyoneli ya da VKG’si aracılığı ile GTK’lara
katılacaktır. BŞK’ların ihlal edildiğine dair bir kanıtın var olması halinde, GTK ya da
CPO, RTX EU’yu bilgilendirecek, ve RTX EU ile koordinasyon halinde, Şirket
Merkezi ve / veya ilgili Şirket İşletmesi ve onun Gizlilik Profesyoneli ile uygun telafi
adımlarının uygulanmasını sağlamak için çalışacaktır.
3.

Eğitim: RTX aşağıdaki Personel kategorilerinin veri gizliliği, güvenlik ve / veya, anti –
spam düzenlemeleri üzerine yıllık eğitim almalarını sağlar:
− Etik ve Uyum Görevlileri;
− Gizlilik Profesyonelleri;
− Kişilerin Kişisel Bilgileri ile sorumluluklarının önemli bir kısmını
oluşturur şekilde ilgilenmek durumundaki Personel; ve
− Kişisel Bilgilerin İşlenmesinde kullanılacak aygıtların geliştirilmesi
sürecinde yer alan Personel.

4.

İzleme ve Denetim: RTX Başkan Yardımcısı, İç Denetim Departmanını yöneten İç
Denetimci, emniyetin düzenli bir şekilde sağlandığını takip edecek ve bu BŞK’lara uyulup
uyulmadığının değerlendirilmesi için denetim gerçekleştirecek ve bunu Şirket
İşletmelerinin düzeltici tedbirleri aldığını teyit etmekle sürdürecektir. Başkan Yardımcısı,
İç Denetimci, İç Denetim Departmanı personelinin, CPO’nun ve Şirket İşletmelerinin
yardımı ile, bu BŞK’lara bağlı olması gereken sistem ve süreçlere yönelmek üzere
BŞK’lar için denetim programına uygun bir kapsam belirleyecektir.
BŞK uyumluluk denetimlerinin sonuçları, bunun karşılığında RTX Başkan Yardımcısını,
, RTX EU Gobal Etik ve Uyum birimini ve Gizlilik Tavsiye Kurulunu bilgilendirecek
olan CPO’ya iletilecektir. RTXBaşkan Yardımcısı, Global Etik ve Uyum birimi ya da
adına görevlendirilen kişi, BŞK'lerle ilgili malzeme denetim bulgularını RTX Merkez
Ofisi Yönetim Kurulu'na veya Denetim Komitesi gibi bir Kurul komitesine iletecektir.
Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre’de yer alan yetkili Veri Koruma Yetkilileri, talep
üzerine, BŞK’lara ilişkin denetimlerin sonuçlarına erişim hakkı elde edebilir.

5.

Haklara ve Şikayetlere İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesi: Kişilerden gelen
kendilerine ait Kişisel Bilgilerin İşlenmesine ilişkin talepler aşağıda belirtildiği haliyle
değerlendirilecektir. Bu iletişim yöntemleri yerel yasaların gerektirdiği şekilde
tamamlanabilir:
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a) İç –RTX’in Intranet’ine erişimi olan Personel’den gelen
Doğrudan RTX çalışanı olan Personel, talep ve şikayetlerini yerel İnsan Kaynakları
temsilcisine iletebilirler. Çalışanlar dahil olmak üzere, bütün Personel kendilerinin Yerel,
Bölgesel ya da Küresel Etik ve Uyum Görevlisiyle (“EUG”), Ombudsman Programıyla
ya da Gizlilik Dairesi ile iletişime geçebilir. Bu kaynaklara aşağıdaki şekilde ulaşılabilir:
Yerel İ. K.
EUGlar

Olağan iç kanallarınızı kullanarak iletişime geçiniz
http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx

İnternet: Ombudsman.confidential.utc.com
Telefon: ABD, Kanada ve Porto Riko içerisinden 800 871 9065’i arayınız.
ABD dışarısından, öncelikle burada bulunan geçerli AT & T Direkt erişim
kodunu giriniz. Gelen cevabı dinleyiniz (ses ya da kayıt) ve sonrasında
Ombudsman
Ombudsman için ücretsiz numarayı çeviriniz.
Posta: United Technologies Corporation, Dikkat: Ombudsman Program
10 Farm Springs Road, 10FS-2
Farmington, CT 06032-2526 USA (Amerika Birleşik Devleti)
Gizlilik
privacy.compliance@rtx.com
Ofisi
Yerel İK, EUG’lar ya da Gizlilik Dairelerine sunulan şikayetler: bu şikayetler, şikayeti
alan grup (İ. K., EUG, Gizlilik Dairesi) tarafından, gerekli olduğunda uygun Gizlilik
Profesyoneli ya da CPO (ya da görevlendirilen kişi) yardımıyla cevaplanacaktır.
Ombudsman Programına sunulan gizlilik şikayetleri: şikayetçinin daha ileri bir cevap
aradığı ve bunu kabul ettiği durumlarda bu şikayetlere cevap ve çözüm bulunabilmesi için
Gizlilik Dairesine yönlendirilecektir.
b) Dış – Diğer Kişilerden gelen
Bütün diğer Kişilerden gelen talep ve şikayetler, aşağıda ulaşılabilecek şekilde
Ombudsman Programına ya da Gizlilik Dairesine yönlendirilebilir:

Ombudsman

İnternet: Ombudsman.confidential.utc.com
Telefon: ABD, Kanada ve Porto Riko içerisinden 800 871 9065’i arayınız.
ABD dışarısından, öncelikle burada bulunan geçerli AT & T Direkt erişim
kodunu giriniz. Gelen cevabı dinleyiniz (ses ya da kayıt) ve sonrasında
Ombudsman için ücretsiz numarayı çeviriniz.
Posta: United Technologies Corporation, Dikkat: Ombudsman Program
10 Farm Springs Road, 10FS-2
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Farmington, CT 06032-2526 USA
privacy.compliance@utc.com

Şikayetçinin daha ileri bir cevap aradığı ve bunu kabul ettiği durumlarda Ombudsman
Programına sunulan gizlilik şikayetleri bu şikayetlere cevap ve çözüm bulunabilmesi için
Gizlilik Dairesine yönlendirilecektir.
c) Şikayetlerin değerlendirilmesine ilişkin ek bilgiler
Yapısal yetersizlikleri ortaya çıkaran şikayet ve denetim sonuçları CPO tarafından GTK
marifetiyle RTX EU ve yerel Gizlilik Profesyonelleriyle işbirliği içinde küresel bir
çözüme eriştirilmek maksadı ile küresel olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Eğer şikayet, şikayetçiyi tatmin eder ölçüde çözüme kavuşturulamamışsa, yerel İ. K.,
EUG ya da Gizlilik Profesyoneli meseleyi YGD VGG’ye rapor edecektir. YGD VGG,
buna karşılık, RTX EU’yu uygun şikayet değerlendirme usulleri vasıtasıyla çözülemeyen
her şikayetten haberdar edecektir.
RTX, talep / şikayeti aldıktan sonar en geç beş iş günü içinde bir ön cevap sağlamaya çaba
gösterecektir. Talep / şikayetin karmaşıklığına ya da kapsamına göre bu süreçdaha uzun
olabilmekle birlikte, bir ayı geçmemelidir.
BŞK’ların herhangi bir hükmü Kişilerin yürürlükteki yerel hukuk çerçevesinde yetkili bir
veri koruma yetkilisi ya da mahkemeye yürürlükteki mevzuatın Avrupa Ekonomik
Bölgesi ya da İsviçre’de bulunan Şirket İşletmesi tarafından ihlaline ilişkin olarak
şikayetname sunmasına ilişkin haklarına etki etmez.
6.

Kişilerin İcrai Hakları ve Garantiler: Kişiler bu Bölüm, B, C, D. 1, D. 5, D. 7, D. 8 ve
D. 9 Bölümleri içerisinde açıkça kendilerine tanınmış olan menfaat ve haklardan ve RTX
EU tarafından bu Bölümde tesis edilen garantiden kaynaklanan menfaatlerden yararlanır.
BŞK’ların ihlal iddiasına binaenAvrupa Birliği, İngiltere veya İsviçre’de mukim Kişiler
:
− AB Üye Devletinde Kişinin tercihine göre Kişinin mutat meskeni, iş yeri veya
iddia edilen ihlalin yerinde veri koruma yetkilisine hitaben bir şikayet name
yazabilir; veya
− Kişinin tercihine göre, denetçinin veya işlemcinin bir kuruluşunun bulunduğu
veya Kişinin kendi mutat meskeninin bulunduğu AB’deki yetkili bir mahkeme
huzurunda dava ikame edebilir.
Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya İsviçre’de mukim olmayan Kişiler dahil, bu BŞK’lar
kapsamında başka haklara sahip olan tüm Kişiler, geçerli ulusal yasaları uyarınca sağlanan
yasal tazminat prosedürlerine başvururlar.
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RTX Şirket Merkezi’nin yardımı vasıtasıyla, RTX EU(1) RTX Şirket Merkezi ya da
Şirket İşletmelerinin Avrupa Ekonomik Bölgesi dışındaki ihlallerinin telafi edilmesi (2)
bu bölümde atıfta bulunulan mahkemeler tarafından BŞK’ların Şirket Merkezi ve / veya
Şirket İşletmeleri tarafından Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre dışındaki ihlallerinden
kaynaklanan zararlar için hükmedilen tazminatların ilgili Şirket İşletmesi henüz anılan
tazminatı ödememiş ya da mahkeme kararının gereğini yerine getirmemişse ödenmesi için
yükümlülük altındadır.
Kişilerin zarara uğradıklarını ortaya koyabildikleri durumlarda, Şirket Merkezi ve ilgili
Şirket İşletmesinin BŞK’lar çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal etmediğini ispat etmek
yükü, RTX Şirket Merkezi ile işbirliği halinde, RTX EU üzerindedir. Böyle bir kanıtın
ikame edilmesi halinde, RTX EU BŞK’lar çerçevesinde altında olduğu yükümlülüklerden
kendini kurtarabilir.
RTX Şirket Merkezi, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre dışında Kişisel Bilgilere ilişkin
olarak Şirket İşletmeleri tarafından gerçekleşen ve doğrudan ya da dolaylı olarak Avrupa
Ekonomik Bölgesi ya da İsviçre menşeli olmayan ihlallerin telafi edilmesinin sağlanması
konusunda sorumluluk altındadır.
Avrupa Ekonomik Bölgesi Üye Devletleri ve İsviçre dışında kalan ve BŞK’ları Kişisel
Bilgilerin aktarılabilmesi için hukuka uygun bir araç olarak tanıyan ülkeler için, bu
ülkelerde yaşayan Kişiler, D. 1, D. 5, D. 7 ve D. 9 Bölümleri içerisinde açıkça kendilerine
tanınmış bulunan menfaat ve haklardan yararlanırlar.Bu doğrultuda, bu ülkedeki
etkilenmiş olan bireyler BŞK’ların ihlali durumunda Şirket İşletmelerine karşı bu
hükümleri uygulamak için tüm adımları atabilir.
7.

Veri Koruma Yetkilileri ile İşbirliği: Şirket İşletmeleri, BŞK’lara ilişkin olarak denetim
sonuçlarının sağlanması da dahil olmak üzere araştırma ve doğrulamalarını talep üzerine
makul bir şekilde yetkili veri koruma yetkili birimleri tarafından istenen her türlü gerekli
yardımı sağlamakla yükümlüdür.
RTX, yetkili Avrupa Ekonomik Bölgesi / İsviçre veri koruma yetkililerinin kesin olan
kararlarına, diğer bir deyişle daha ileri bir temyizin mümkün olmadığı kararlar ya da
RTX’in temyiz etmemekte karar kıldığı kararlara, katlanmak durumundadır. RTX
BŞK’lara uyumunun yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yetkili veri koruma otoritelerinin
denetimine tabi olduğunu Kabul eder.

8.

Anılan BŞK’ların Değiştirilmesi: RTX EU, bu BŞK’lara burada yer alan koruma
düzeyini maddi anlamda esaslı değişikliğe uğratacak biçimde yapılan eklemeler ve
bunlarda yapılan değişiklikler hakkında ivedi bir biçimde Belçika Veri Koruma Dairesi’ne
bildirimde bulunmalı, her sene bir kere olmak üzere, RTX EU, Belçika Veri Koruma
Dairesi’ni önceki sene gerçekleşen her türlü değişikliklerden haberdar etmelidir.

11

B A Ğ L A Y I C I

Ş İ R K E T

K U R A L L A R I

RTX EU, Grup – İçi Sözleşmesi imza etmiş bütün Şirket İşletmelerinin güncellenmiş
mevcut listesini ve BŞK’lar üzerindeki bütün güncellemeleri mevcut bulundurmalıdır. Bu
liste, talep üzerine, Şirket İşletmelerine, Kişilere ya da Avrupa Ekonomik Bölgesi / İsviçre
veri koruma yetkililerinin erişimine açık bulundurulmalıdır. Her halükarda, RTX EU,
Belçika Veri Koruma Dairesini, mevcut güncel Şirket Kuralları Sözleşmesini imza etmiş
bulunan bütün Şirket İşletmeleri listesinin bir kopyası vasıtasıyla senede bir kerede az
olmamak üzere bilgilendirmelidir.
RTX ilgili grup mensupları Grup – İçi Sözleşmeyi imza edene ve buna uygun hareket
edebilir hale gelene kadar RTX grubunun diğer mensuplarına Kişilerin Kişisel Bilgilerini
aktarmak için bu BŞK’lara dayanmaması gerektiğini kabul eder.
9.

Bu BŞK’ların İletilmesi: Kişilerin bu BŞK’lar çerçevesinde haklarından haberdar
olduğundan emin olmak maksadıyla, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre’de yer alan
Şirket İşletmeleri, bu BŞK’lara kendi dış – ilişki internet sitelerinde bir bağlantı
paylaşmak ya da bulundurmakla yükümlüdür. RTX de bu BŞK’lara www.utc.com ya da
herhangi bir diğer internet sitesi üzerinde bir bağlantı paylaşmak ya da bulundurmak
durumundadır.
EK A - TANIMLAR

“İşletme Birimi” RTXin zaman zaman değişiklik gösterebilen ve halihazırda Collins Havacılık;
Dijital ve Global İş Sistemleri; Entegre Savunma ve Füze Sistemleri (“IDMS”); İstihbarat, Uzay
ve Havacılık Sistemleri (“ISAS”); Pratt & Whitney; RTX ve RTX Araştırma Merkezi ve RTX
Şirket Merkezi’nden muvafık ana bölmesi anlamına gelir.
RTX “Şirket Merkezi” Şirketin Birleşik Devletler’deki 870 Winter Street, Waltham, MA 02451
adresinde yer alan şirket ana merkezi anlamına gelir.
“Veri İhlali” şifrelenmemiş Kişisel Bilgilerin ya da Kişisel Bilginin bir ya da daha fazla kişi
üzerinde esaslı bir zarar riski doğuracak surette güvenliğini, gizliliğini, ya da bütünlüğünü
zayıflatma kabiliyetine sahip olan özel bir işlem ya da şifre üzerinde zayıflatma söz konusu ise
şifrelenmiş Kişisel Bilgilerin, yetkisiz biçimde elde edilmesi ve kullanılması anlamına gelir. Zarar
riski kimlik hırsızlığı ihtimalini, teşhir edilme potansiyelini, özel bilgilerin ifşa edilmesini ya da
sair olumsuz neticeleri kapsar. Kişisel Bilgilerin RTX ya da Personeli ya da Hizmet Sunucusu
tarafından hukuki amaçlarla iyi niyetli olmakla birlikte yetkisiz biçimde elde edilmesi, Kişisel
Bilgiler yetkisiz bir biçimde kullanılmadıkça ya da bunun da ötesinde yetkisiz ifşaata konu
edilmedikçe Veri İhlali olarak değerlendirilmez.
“Kişiler” Personel, RTX müşterileri ve tedarikçileri ve RTX ürünleri ve hizmetlerinin
tüketicilerini kapsayan gerçek kişiler anlamına gelir.
“Şirket İşletmesi” RTX’e ait olan, Şirket Merkezi dışında kalan bütün iş bölmeleri, birimleri ve
bölümleri ile muhtelif yerlerde konuşlu (bütün kontrol edilen ortak teşebbüsler, ortaklıklar ve
12

B A Ğ L A Y I C I

Ş İ R K E T

K U R A L L A R I

RTX’in menfaat itibarı ile kontrolü altında ya da doğrudan etkin idari kontrolüne tabi bütün sair
iş ayarlamaları da dahil olmak üzere) bütün diğer işletme kurumları anlamına gelmektedir.
“Kişisel Bilgiler” tanımlı ya da tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin bilgiler anlamına gelir.
Bu, tanımlı ya da tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin doğrudan ya da dolaylı, özellikle örneğin
kimlik numarası, isim ya da kişinin fiziki, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal
kimliği şeklinde bir veya daha fazla faktör gibi tanımlayıcıya referansla gerçekleşen her türlü
bilgiye tekabül eder. Bir Kişinin tanımlanabilir olup olmadığı RTX ya da bir başka kişi tarafından
ilgili Kişinin makul bir biçimde tanımlanabilirliğini sağlayan yöntemlerin kullanılmaya elverişli
olması üzerinden ölçülür. Şayet bu ölçütler tanımlanabilirlik için kullanılmaya uygun değilseilgili
bilgiler anonimdir ve BŞK’lar tarafından kapsama alınmazlar. Terim, Hassas Kişisel Bilgileri de
içermektedir. Kişisel Bilgiler toplanan, işlenen ve / veya vasıtaya bakılmaksızın aktarılan,
bunlarla sınırlı olmamak üzere fotokopi metni formatında, elektronik, video kaydı ya da ses kaydı
biçiminde olan verileri de kapsayan bilgileri içerir.
“Personel” RTX tarafından halihazırda görevde tutulan RTX müdür ve görevlileri ve geçici
çalışanları, yüklenicileri, kiralık işçileri ve taşeron işçileri dahil olmak üzere RTX çalışanları
anlamına gelir.
“İşleme” Toplama, kaydetme, organize etme, depolama, uyarlama ya da değiştirme, kurtarma,
danışma, kullanma, iletişim yoluyla açığa çıkarma, aktarma, yayma ya da diğer uygun yollara
başvurma, sıralama ve kombine etme, bloke etme, silme ya da imha etme gibi otomatik ya da
olmayan yöntemlerle, Kişisel Bilgi üzerinde icra edilen her türlü işlem ya da işlemler silsilesi
anlamına gelir.
“Hassas Kişisel Bilgi” Kişisel Bilgilerin bir alt kümesi ve tanımlı ya da tanımlanabilir kişiye
ilişkin ırsi ya da etnik kökeni, politik düşünceleri, dini ya da felsefi inançları, işçi sendikası
üyeliği, sağlık, cinsel tercih, cinsel yaşam, herhangi bir suç ya da olası cezalar bakımından hüküm
veya mevcut suç isnadı olup olmadığına ilişkin adli kayıt verilerini de içeren, bilgi biçimleri
anlamına gelir.
“Hizmet Sunucusu” RTX tarafından işlenen Kişisel Bilgilere sahip ya da RTX’e yönelik hizmet
düzenlemeleri çerçevesinde bunlara erişim iznine sahip olan her türlü kurum ve kişi anlamına
gelir.
“Üçüncü Kişi” RTX Şirket Merkezi ya da Şirket İşletmeleri dışında kalan, bir Şirket Kuralları
Sözleşmesi’ni uygulayan her türlü kişi ve kurumlar, onların Personeli ve Hizmet Sunucuları
anlamına gelir.
“RTX” RTX Şirket Merkezi ve onun Şirket İşletmeleri anlamına gelir.
EK B – İÇ İŞLEME HÜKÜMLERİ
İşbu hükümler, BŞK’lara tabi bir Şirket İşletmesi (Bundan sonra “RTX Merkez” olarak anılacaktır)
bir projeyi bir başka bağlı Şirket İşletmesine (Bundan sonar “RTX İşleyici” olarak anılacaktır)
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kapsama dahil Kişisel Bilginin işlenmesini içeren bir projeyi emanet ettiğinde uygulama alanı bulur.
Proje RTX Merkez ve RTX İşleyici arasında bir İş Siparişi barındırdığı ölçüde, İş Siparişi, İç İşleme
Hükümlerine aşağıdaki koşullar çerçevesinde atıflı olmalıdır: “Bu İş Siparişinde düzenlenen
Hizmetler, RTX BŞK’larında yer alan kişisel bilgilerin korunmasına yönelik İç İşleme Hükümlerine
tabidir.”
Bu hükümlerde tanımlanan terimler RTX BŞK’larda tanımlanan terimlere atıfta bulunur.
1. RTX Merkez ve RTX İşleyici, bütün İş Siparişi süresi boyunca RTX BŞK’larına tabi olarak
kalmayı Kabul ederler. Bu hükümler, İş Siparişi süresi boyunca uygulama alanı bulur. Bu
maddelerin 4. 2, 4. 4, , 4.5, 4.8, 4.10, ve 4.11 Bölümlerinde yer alan hükümleri İş Siparişinin sona
erdiği tarihe kadar geçerliliğini korur.
2.

Hizmetlerinin ifası sırasında, RTX İşleyici, Kişisel Bilgileri RTX Merkez adına işleyecektir.

3.

RTX Merkez’in Yükümlülükleri:

4.

3.1.

RTX Merkez, RTX İşleyici’ye ilgili Kişisel Bilgilerin doğası, amacı ve işlenme sürecine
yönelik olarak açık talimatlar verir. Bu talimatlar, RTX İşleyicinin anılan hükümler ve
RTX BŞK’larına tabi olarak yükümlülüklerini yerine getirebilmesine izin verir ölçüde
yeterince açık olmalıdır. Özellikle, RTX Merkez’in talimatları, alt işverenlerin
kullanılmasının, Kişisel Bilgilerin açığa çıkarılmasının ve RTX İşleyicinin geri kalan
yükümlülüklerinin tabi olacağı türden talimatlar olabilir.

3.2.

RTX Merkez, RTX İşleyiciyi kendine ait ulusal veri koruma kanunları ve ilgili düzenleyici
enstrümanları, tüzükleri, emirleri ve RTX İşleyici tarafından anılan hükümler
çerçevesinde ifa edilecek İşleme işlemine ilişkin benzer tüm enstrümanlar üzerinde
gerçekleşecek bütün değişiklikler hakkında bilgilendirir ve RTX İşleyici’nin anılan
değişikliklere nasıl uyacağı hakkında talimatlar verir.

RTX İşleyici’nin Yükümlülükleri
4.1. RTX İşleyici, İş Siparişinde ortaya konulduğu şekliye ve yazılı olarak aktarıldığı üzere RTX
Merkez tarafından kendisine aktarılan talimatlara uygun olarak Kişisel Bilgilerin İşlenmesini
gerçekleştirir. RTX işleyici, ilgili Kişisel Bilgilerin İşlenmesi işlemini başka herhangi bir
amaçla veya herhangi başka bir şekilde gerçekleştirmeyecektir.
4.2.

RTX İşleyici, RTX BŞK’larında ve özellikle bunun D. 1. e Bölümünde yer alan hükümlere
uygun hareket eder.

4.3.

RTX İşleyici, ilgili Kişisel Bilgiyi, bu hükümlerin 4.6 Bölümünde belirtilen alt – işleyici
dışında herhangi bir üçüncükişiye UTC Merkez’e ait herhangi bir yazılı ön yetkilendirme
mevcut olmaksızın ifşa etmez ya da aktarmaz.

4.4. RTX BŞK’ları (D. 1. f Bölümü) ile uyumlu olarak RTX İşleyicinin geçerli bir hukuki
yükümlülüğün neticesi olarak İşlemeyi gerçekleştirmesinin gerekli olduğu durumlarda, RTX
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İşleyici işbu 4. Bölümün gereklerine karşılık bunları gerçekleştirmek durumundadır. Bu gibi
durumlarda, RTX İşleyici, geçerli yasalar, yönetmelikler veya resmi makamlar tarafından bu
tür bir bildirimin verilmesini yasaklamadıkça, bu gereklilikleri yerine getirmek için önce RTX
Şefi'ne yazılı olarak bildirimde bulunur ve RTX Şefi’nin bu tür açıklamalarla ilgili olarak tüm
makul yönergelerine uymak zorundadır.
4.5. RTX İşleyici, Kişinin kendisininKişisel Bilgilerine ilişkin kendi haklarını uyguladığı herhangi
bir Kişiden gelen her türlü talebi en geç üç (3) iş günü içinde RTX Merkez’e bildirmek
durumundadır ve bu tarzda taleplere cevap verirken RTX Merkez’den gelecek talimatlara göre
hareket etmek zorundadır. Buna ek olarak, RTX İşleyici, RTX Merkez’e kişinin kendisine
ilişkin Kişisel Bilgi üzerindeki hakkına ilişkin olarak her türlütalebinin cevaplanabilmesi için
gerekli bütün yardımı sağlamak zorundadır.
4.6.

RTX İşleyici, RTX Merkez’in öncesinde tesis ettiği yazılı onayına bağlı olmak koşuluyla
İş Siparişi çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak üzere alt –
işleyicilerle çalışabilir. RTX İşleyici, her türlü alt – işleyiciyle, alt – işleyiciye bu hükümler
çerçevesinde RTX İşleyiciye uygulanan her türlümaddi içerikli yükümlülüklere kıyasen
daha az külfet yüklemeyen yazılı bir sözleşmenin tarafı olmak zorundadır. RTX İşleyici,
RTX BŞK’ları D.1.f Bölümüne uymakla yükümlüdür.

4.7.

RTX İşleyici ilan ve garanti eder ki, tabi olunan veri koruma mevzuatına (ya da her türlü
sair yasa ve düzenlemeler) dair hiçbir husus, bu işbu hükümler çerçevesinde
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi önünde hiçbir surette engel teşkil etmemektedir. Bu
tarzdaki düzenlemelerin RTX İşleyicinin bu hükümlere uymasına olumsuz olarak maddi
engel yaratabilecek her türlü değişikliğe uğraması durumunda ya da RTX İşleyici’nin
başka sebeplerle anılan düzenlemelere uyamayacak hale gelmesi halinde, RTX İşleyici,
RTX Merkez’e en geç on beş (15) gün içerisinde bildirimde bulunmakla yükümlü olup,
RTX Merkez, böyle bir durumda İş Siparişini derhal yürürlük kazanmak üzere feshetme
hakkına sahiptir.

4.8. RTX İşleyici, RTX Merkez’in RTX İşleyici’nin işbu hükümlere uygun hareket edip
etmediğinin RTX BŞK’ları D. 4 Bölümüne uygun olarak denetime tabi tutulmasını talep
edebileceğini Kabul eder. Özellikle, RTX İşleyici, RTX Müdürüne, bu yükümlülüklere
uygunluğunu göstermek için gerekli tüm bilgileri sunacak ve RTX müdürüveya RTX Müdürünün
görevlendirdiği bir denetçi de tarafından yürütülen soruşturma dahil olmak üzere denetimlere
teslim eder.
4.9. RTX İşleyici, RTX İşleyicisinin yetkisi altındaki Kişisel Bilgileri İşleyen herhangi bir kişinin
uygun gizlilik görevlerine tabi olmasını sağlar.
4.10. RTX İşleyici, RTX Müdürüne, uygulanabildiği yerde veri koruma etki değerlendirmelerini
tamamlamak da dahil olmak üzere, uygulanabilir veri koruma yasaları altındaki yükümlülüklerini
yerine getirmesi konusunda yardımcı olur.
4.11. RTX İşleyici, veri ihlali durumunda, gecikme yaşanmadan RTX'e bildirir ve derhal veri
ihlalini düzeltmek ve önlemek için adımlar atar ve RTX’in gerektiğinde aynı şeyi yapmasına
yardımcı olur. RTX veya uygun İşletim Birimi, uygun soruşturma ve iyileştirme ile ilgili RTX
Müdürüve RTX İşleyici ile birlikte çalışır. RTX İşleyici ayrıca, RTX Müdürünün, bir devlet
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otoritesine veya etkilenen kişilere veri ihlali konusunda bilgi verme yükümlülüğünü yerine
getirmek gerekli olabileceği için, RTX Müdürüne yardım eder.
5. İş Siparişi’nin feshi halinde, RTX İşleyici, her türlü yürürlükteki yasa, düzenleme ya da hükümet
yetkilisi işlemi çerçevesinde bu şekildeki Kişisel Bilgileri ya da bunların bir kısmını muhafaza
etmekle yükümlü tutulmadıkça, RTX İşleyici, RTX Merkez’e RTX İşleyici tarafından muhafaza
edilen bütün ilgili Kişisel Bilgileri, bilgilere ait her türlü ortamda yer alan kopyalarıyla birlikte
gönderir ya da bunları imha eder, bu durumda da derhal RTX müdürüne böyle bir yükümlülüğü
bildirecektir.
6.

Bu hükümler, RTX Merkez’in teşkil edildiği ülken hukukuna göre uygulanır ve yorumlanır. RTX
BŞK’ları D. 6 Bölümüne ilişkin her türlü peşin yargıdan muaf olarak, bu hükümlerin tarafları, her
türlü iddia ya da bu hükümlerle ilişkili ya da bunlardan doğan her türlü ihtilaf bakımından RTX
Merkez’in teşkil edildiği ülkenin yargı sistemine ve mahkemelerine tabi olduklarını gayrı kabili
rücu olarak kabul ederler.

7.

Sair Hükümler.
7.1. Bu maddelerin hükümleri bölünebilir niteliktedir. Eğer bir cümle, madde ya da hüküm
tamamen ya da kısmi olarak geçersiz ya da uygulanamaz nitelikte ise, bu tarzda bir geçersizlik
ya da uygulanamazlık yalnızca anılan cümle, madde ya da hüküm üzerinde etki doğurup, bu
hükümlerin geri kalanı geçerliliğini ve yürürlüğünü muhafaza eder.
7.2.

Bu maddelerin hükümleri, RTX Merkez ve RTX İşleyici ile birlikte onların kendi
mirasçıları ve halefleri menfaatine ve onlar üzerinde bağlayıcı olacak biçimde yürürlük
kazanır.
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