RTX ஊழியர் தனியுரிமை அறிக்மக
இந்த தனியுரிமை அறிவிப்பானது, Raytheon Technologies Corporation ைற்றும் அதன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு
முயற்சிகள், கூட்டாண்மைகள் ைற்றும் Raytheon Technologies Corporationஅதன் கட்டுப்பாடு அல்லது பயனுறு நிர்வாகக்
கட்டுப்பாட்மடக் ககாண்டுள்ள இடங்களிலான வர்த்தக ஏற்பாடுகள் உள்பட, நிறுவனத்தின் வர்த்தகப் பிரிவுகள்,
அலகுகள் ைற்றும் அமைந்துள்ள இடங்களில் உள்ள பிற கட்டுப்பாட்டு நிறுவனங்கள் (ஒட்டுகைாத்தைாக “RTX” அல்லது
“நாங்கள்”) - எவ்வாறு ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கமள சேகரிக்கவும், கேயலாக்கவும், பரிைாற்றவும், பகிரவும்
ைற்றும் தக்கமவக்கவும் கேய்கின்றன என்பமத விவரிக்கிறது. ஊழியரின் தனிப்பட்ட தகவல்கமளப் பாதுகாப்பதற்கு RTX
கடமைப்பட்டுள்ளது. “தனிப்பட்ட தகவல்கள்” என்பது பற்றி RTX பெறுநிறுவனக் பைொள்கைக் கையேடு பிரிவு 24 -இல்
வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளது.
RTX -இன் நமடமுமறகள் ைற்றும் ககாள்மககளில் ஏற்படும் ைாற்றங்கமளப் பிரதிபலிப்பதற்குத் சதமவயான வமகயில்
இந்த அறிக்மக அவ்வப்சபாது திருத்தப்படலாம். அத்தமகய திருத்தங்கள் குறித்த அறிவிப்பானது privacy.rtx.com -இல்
இடுமகயிடுவதன் மூலம் கதரிவிக்கப்படும். இந்த இமையதளத்தின் அணுகல் இல்லாத ஊழியர்கள், தங்களின்
ைனிதவளத் துமறயின் (“HR”) பிரதிநிதியிடம் இருந்து அறிவிப்பின் நகமலப் கபறலாம். சைலும், இந்த அறிக்மகயில்
ைாற்றங்கமளச் கேய்யும் சபாது ஊழியர்களுக்குத் தகவல் கதரிவிப்பதற்குத் சதமவயான முயற்சிகமள RTX கேய்திடும்.
இந்த அறிக்மக RTX -இன் உலகளாவிய ஊழியர்கமள உள்ளடக்கும் சநாக்கத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனசவ, இந்த
அறிக்மகயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நமடமுமறகளில் சில உங்களுக்குப் கபாருந்தாைல் இருக்கலாம். ேட்டத்தால்
சதமவப்படக்கூடிய இடங்கள் உள்ளூர் அல்லது பிராந்திய நமடமுமறகமளப் பிரதிபலிப்பதற்காக இந்த அறிக்மகயுடன்
கூடுதலாக ஓர் அறிக்மக வழங்கப்படலாம்.
RTX, அதன் ஊழிேர்ைளிடம் இருந்து என்பனன்ன தனிப்ெட்ட தைவல்ைகைப் பெறலொம்?
உங்களிடமிருந்து சநரடியாகசவா அல்லது முந்மதய பணி நிறுவனங்கள், ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனங்கள், கபாதுப் பதிவு
ஆதாரங்கள் ைற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பினர்கள் சபான்றவர்களிடம் இருந்து ைமறமுகைாகசவா RTX உங்கள் தனிப்பட்ட
தகவல்கமளப் கபறலாம். RTX சேகரிக்கின்ற தனிப்பட்ட தகவல்கள் உள்நாட்டுச் ேட்டம் ைற்றும் ஊழியர் பிரதிநிதி
ஒப்பந்தத் சதமவகளுக்கு இைங்க இருக்கும்.
கீசழயுள்ள பட்டியல் அமனத்து RTX ஊழியர்களுக்கானது என்பதால், இங்குக் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள தரவு உட்கூறுகள்,
உங்களின் குறிப்பிட்ட சூழலுக்குப் கபாருந்தாததாக இருக்கலாம். ஏசதனும் ேந்சதகங்கள் இருந்தால், உங்கள் HR
பிரதிநிதிமயத் கதாடர்பு ககாள்ளுங்கள்.
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ககாடுக்கப்பட்ட கபயர், குடும்பப் கபயர், நடுப்கபயர் ைற்றும் (ஜூனியர் அல்லது சீனியர் சபான்ற பின்கனாட்டுகள்)
உள்ளிட்ட கபயர்
ஊழியர் அமடயாள எண், வரி அமடயாள எண், ேமூகப் பாதுகாப்பு/காப்பீட்டு எண் அல்லது அரோங்கத்தால்
வழங்கப்பட்ட சதசிய அமடயாள அட்மட, ஓட்டுநர் உரிைம், விோ, பாஸ்சபார்ட் சபான்ற பிற அமடயாள எண்
அல்லது அட்மட அல்லது அரோங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட பிற ஆவைம் சபான்ற அமடயாள எண்கள்
(முழுமையாகசவா அல்லது பகுதியாகசவா)
கதாமலசபசி எண், கதாமலநகல் எண், மின்னஞ்ேல் முகவரி, சபஜர் எண், அஞ்ேல் முகவரி ைற்றும் பணியிடம்
உள்ளிட்ட பணி அமடயாளத் தகவல்
வீட்டு முகவரி, வீட்டுத் கதாமலசபசி எண், தனிப்பட்ட கைாமபல் எண்கள் ைற்றும் தனிப்பட்ட மின்னஞ்ேல்
முகவரிகள் உள்ளிட்ட வீட்டுத் கதாடர்புத் தகவல்கள்
பிறந்த சததி ைற்றும் பாலினம் சபான்ற அடிப்பமட அமடயாளத் தகவல்
பணி அனுபவம், கல்வி ைற்றும் பணி வரலாறு, கைாழித் திறன்கள், பிற திறன் வமகப்பாடுகள், உரிைங்கள்,
ோன்றிதழ்கள், விருதுகள், வர்த்தகக் கூட்டமைப்பு அல்லது கதாழில்முமற நிறுவனங்களிலான உரிமைத்துவம்
ைற்றும் பங்சகற்பு ைற்றும் குறிப்பிட்ட பணிமய சைற்ககாள்வதற்கான அதிகாரங்கள்
உங்கள் பணிநிமல, துமற, பணிச் கேயல்பாடு, பணி வமக, பணி வமகப்பாடு/தரநிமல, பணி ஒப்பந்தம் ைற்றும்
கேலவு மையம் உள்பட உங்கள் பணி குறித்த தகவல்
உங்கள் நிறுவனத்தின் கபயர், நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் ைற்றும் நிறுவனம் கதாடங்கப்பட்டுள்ள நாடு சபான்ற
உங்கள் பணி நிறுவனம் குறித்த தகவல்கள்
உங்கள் சைற்பார்மவயாளர் அமடயாளம், உதவியாளர் ைற்றும்/அல்லது சநரடி அறிக்மகயாளர்கள் உள்பட நிறுவனத்
தகவல்கள்
புமகப்படம் ைற்றும் குறிப்பிட்ட இடங்கமள நீங்கள் அணுகுவதற்குத் சதமவயான அனுைதி உள்பட சபட்ஜ்களுக்கு
சதமவயான தகவல்கள்
ஊதியம் ைற்றும் உங்கள் பயனாளிகள் ைற்றும் ோர்ந்துள்ளவர்களின் (கபயர், பிறந்த சததி, பாலினம், அரோங்க
அமடயாள எண்கள், முகவரி ைற்றும் சதமவயான பிற தகவல்கள் சபான்ற) அமடயாளத் தரவு ைற்றும் குறிப்பிட்ட
நலன் திட்டங்கள் கதாடர்பான தகவல்கள் உள்ளிட்ட நலன்கள் குறித்த தகவல்கள்
பயிற்சி, கூடுதலாகக் கற்கும் கல்வி , சைம்பாடு ைற்றும் கேயல்திறன் ைறுஆய்வுத் தகவல்கள்
கபாறுப்பு ைாற்றத்துக்கான திட்டமிடல் தகவல்கள்
RTX கணினி, பிமையம் ைற்றும் தகவல்கதாடர்புத் தகவல்கள் ைற்றும் நிறுவனத்தின் கதாமலசபசிகள், கணினிகள்,
(மின்னஞ்ேல் ைற்றும் மின்னணு நாட்காட்டிகள் சபான்ற) மின்னணுத் தகவல் கதாடர்புகளின் பயன்பாட்மட
உள்ளடக்கும் பதிவுகள் ைற்றும் பயனர்கபயர்/ உள்நுமழவு அமடயாளம், கடவுச்கோற்கள், பாதுகாப்புக்
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சகள்விகளுக்கான பதில்கள் சபான்றமவ உள்ளிட்ட பிற தகவல் ைற்றும் கதாடர்பு கதாழில்நுட்பம் ைற்றும் RTX
பயன்பாடுகள், பிமையங்கள், அமைப்புகள் ைற்றும் சேமவகமள அணுகுவதற்குத் சதமவயான பிற தகவல் ைற்றும்
நீங்கள் RTX -யின் பிமையங்கள் ைற்றும் அமைப்புகளின் மூலம் சேமிக்கின்ற, அனுப்புகின்ற, ேைர்ப்பிக்கின்ற அல்லது
கபறுகின்ற தகவல்கள்.
சநரம் ைற்றும் பணி ஒதுக்கீடு குறித்த தகவல்
உங்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஆவைங்கள் ைற்றும் சகாப்புகள் ைற்றும் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உள்பட
உங்களுடன் கதாடர்புமடய பணி நியைனங்கள் ைற்றும் பணித் தயாரிப்பு
வருமகயாளர் வருமக தந்த சநரம், சததி ைற்றும் வந்து கேன்ற இடங்கள், பார்க்கிங் சநாக்கத்துக்காகப்
பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனம் குறித்த தகவல் உள்ளிட்ட வருமகயாளர் தகவல்கள் ைற்றும் வருமகயாளர் பதிவு
ைற்றும் கண்காணிப்புக்குத் சதமவயான தகவல்கள்
நீங்கள் கேல்ல விரும்புகின்ற நிகழ்வு, உைவு விருப்பத் சதர்வுகள் ைற்றும் பயை ஏற்பாடுகள் சபான்ற நிகழ்ச்சிப்
பதிவுத் தகவல்கள்
பயைம் ைற்றும் இடம் சபான்ற உங்களின் பணி விருப்பத் சதர்வுகள் குறித்த தகவல்கள்
மின்னணு அமைப்புகளில் உங்கள் சுயவிவரத்தில் உள்ளடக்குவதற்கு நீங்கள் தானாக முன்வந்து அளித்த
புமனப்கபயர், புமகப்படம் ைற்றும் ஆர்வங்கள் உள்ளிட்ட இன்னபிற தகவல்கள்
அவேரகால கதாடர்புத் தகவல்கள், இதில் உங்கள் அவேரகால கதாடர்பாக நீங்கள் சதர்ந்கதடுத்துள்ள
குடும்பத்தினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் சபான்ற ஊழியர் அல்லாசதார்களின் தகவல்களும் இருக்கலாம்
ைனிதவளப் பயன்பாடுகள், ஊதியம், பயைம் ைற்றும் கேலவு சைலாண்மை சபான்றவற்றில் உதவிடும் வங்கி ைற்றும்
கடன் அட்மடக் கைக்கு சபான்றமவ உள்ளிட்ட இன்னபிற தகவல்கள்

உள்நாட்டுச் ேட்டத்மதச் ோர்ந்து, RTX பின்வருவனவற்மறயும் சேகரிக்கலாம்:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

பாஸ்சபார்ட் தகவல், பிறந்த இடம், (கடந்தகால ைற்றும் தற்சபாமதய) குடியுரிமைகள் ைற்றும் வசிப்பிடத் தன்மை
காது சகட்பு பரிசோதமனகள், ைருத்துவப் பரிசோதமனகள், ைருந்து ைற்றும்/அல்லது ைருந்துப் பரிசோதமன
ைற்றும்/அல்லது பின்னணித் தகவல் பரிசோதமன சபான்ற பணி சேர்ப்புக்குத் சதமவயான தகுதிகாண்
பரிசோதமனகள்
உடல் இயலாமை, ைருத்துவ விடுப்பு, ைகப்சபறு விடுப்பு ைற்றும் ைனித வளம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல், உடல்நலம்
ைற்றும் பாதுகாப்புத் சதமவகமள நிர்வகிக்கத் சதமவயான பிற தகவல்கள்
இராணுவ சேமவத் தகவல்
புமகப்படங்கள், ஒலி ைற்றும் ஒளி அல்லது பசயாகைட்ரிக் தகவல்கள் (உதாரைத்திற்கு, விரல்சரமக, ஐரிஸ் ஸ்சகன்
அல்லது குரல் அங்கீகாரம்)
புவியிடங்காட்டி (GPS) (தடங்காட்டி எனவும் இது அறியப்படுகிறது) சதமவப்படுகின்ற பயன்பாடுகள் ைற்றும்
ோதனங்களுக்கான இடத்தகவல்கள்
குறிப்பிட்ட கதாழில்நுட்பங்களுக்கான உங்கள் அணுகமல அனுைதிக்கத் சதமவயான பாதுகாப்பு அனுைதி அல்லது
ேர்வசதே வர்த்தக இைக்க ஒழுங்குமுமறகள் அல்லது உங்கள் பயை வரலாறு, தனிப்பட்ட ைற்றும்/அல்லது
கதாழில்முமறத் கதாடர்புகள் ைற்றும் உறுதியான கதாடர்புகளின் பரிசோதமனக்காக சகாரிக்மக கேய்யப்படும் பிற
தகவல்கள்
திருைை நிமல, உங்கள் கபற்சறார்களின் கபயர்கள், குடும்பப் கபயர் ைற்றும் உங்கமளச் ோர்ந்துள்ளவர்கள்
கதாடர்பான தகவல்கள் சபான்ற குடும்ப நிமல ைற்றும் உறுப்பினர்கள் குறித்த தகவல்கள்
உள்நாட்டுச் ேட்டத்தின் சதமவ வரம்புக்குட்பட்ட இனம், ைதம் அல்லது அரசியல் கட்சி அல்லது
வர்த்தக/கதாழிலாளர் ேங்கத் கதாடர்பு சபான்ற பிற தகவல்கள்

(பெருநிறுவனக் பைொள்கைக் கையேடு பிரிவு 24, ஆவைம் 1 -இல் வமரயறுக்கப்பட்டுள்ளவாறு) உைர்திறன் மிக்க
தனிப்பட்ட தகவல்களின் மீது சிறப்புப் பாதுகாப்மப வழங்குகின்ற நாடுகளில், ேட்டத்தின் சதமவக்குட்பட்ட
இடங்களில் அல்லது உங்களின் கவளிப்பமடயான ஒப்புதலுடன் தகவமல வழங்குவது விருப்பத்சதர்வாக இருக்கும்
இடங்களில், RTX உங்கள் உைர்திறன்மிக்க தனிப்பட்ட தகவல்கமள சேகரிக்கசவா, கேயலாக்கசவா அல்லது
பரிைாற்றசவா கேய்யும்.
RTX எந்பதந்த ய ொக்ைங்ைளுக்ைொை உங்ைள் தனிப்ெட்ட தைவல்ைகைப் ெேன்ெடுத்தலொம்?
●

உங்கள் பணிமய நிர்வகித்தல், பின்வருபமவ உள்ளிட்ட:
o ஊதியங்கள் ைற்றும் நல திட்டங்களின் நிறுவல் ைற்றும் நிர்வாகம் உள்ளிட்ட நலன்கள்
o ஊதியத்தில் பிடித்தம் கேய்யப்பட்டமவ ைற்றும் பங்களிப்புகள் சபான்ற ஊதிய நிர்வாகம்
o பணி சைம்பாடு, கேயல்திறன் பின்னூட்டம் ைற்றும் முன்சனற்றம்
o கவகுைதிகள் ைற்றும் அங்கீகாரம்
o சநர சேகரிப்பு ைற்றும் ஒதுக்குதல்
o பயைம் ைற்றும் பயைம் ைற்றும்/அல்லது கடன் அட்மட நிர்வாகம் உள்ளிட்ட கேலவு திரும்பச் கேலுத்துதல்
o பயிற்சி
o இடைாறுதல்கள், பணி நியைனக் கடிதங்கள், புலம் கபயர்ந்த ஊழியர்களுக்கான ஆதரவு, விோக்கள், உரிைங்கள்
ைற்றும் பிற பணிக்கான உரிமை அங்கீகாரங்கள்
2
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வரி அறிக்மகயிடல் ைற்றும் வரிப்பிடித்தங்கள்
ஊழியர் ைற்றும் அதிகாரியின் வாழ்க்மக வரலாறு, பணி வரலாறு ைற்றும் இதுசபான்ற பிற தகவல்களின்
பராைரிப்பு
o மின்னஞ்ேல் அமைப்புகள் ைற்றும் நிறுவன வமரபடங்கள்
ஊழியர் நியைனம் ைற்றும் கபாறுப்பு ைாற்றத்துக்கான திட்டமிடல்
பின்வருபமவ உள்ளிட்ட பல்சவறு வழக்கைான வர்த்தகச் கேயல்பாடுகமள சைற்ககாள்ளுதல்:
o ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுதல்
o தயாரிப்புகள், சேமவகள் ைற்றும் கதாழில்நுட்பங்கமள வடிவமைத்தல் ைற்றும் உருவாக்குதல்
o ஊதியம், பயைம் ைற்றும் கேலவுத் தரவு உள்ளிட்ட கேலவுகமள பகுப்பாய்தல்
o வாடிக்மகயாளர்கள் ைற்றும் வர்த்தகப் பங்காளிகளுடன் தகவல்கமளப் பகிர்தல் (பணி சநாக்கங்களுக்காகத்
சதமவப்படும் அளவில், வர்த்தகத் கதாடர்புத் தகவல் சபான்ற குமறந்தபட்ே தகவல்கசள வாடிக்மகயாளர்
ைற்றும் வர்த்தகக் கூட்டாளருடன் பகிரப்படும்)
உடல்நலம் ைற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்கள் கதாடர்பான அவேரகால நிமல உள்ளிட்ட சூழல்களுக்குப் பதிலளித்தல்
ஊழியர்களுடனான தகவல் கதாடர்பு ைற்றும் அறிவிப்புகமள நிர்வகித்தல்
ஊழியர் பங்குகபறும் கருத்தாய்வுகள் ைற்றும் அறக்கட்டமள பிரச்ோரங்கமள சைற்ககாள்ளுதல்
குமறதீர்ப்பு நடவடிக்மககள் உள்ளிட்ட கதாழிலாளர் ைற்றும் ஊழியர் கதாடர்புகமள நிர்வகித்தல்
ைருந்துப் பரிசோதமனகள் உள்ளிட்ட உடல்நல ைற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் ைற்றும் சேமவகமளத் திட்டமிடல்
ைற்றும் வழங்குதல், கதாழிலாளர் ஊதியத்தின் கேயலாக்கம் ைற்றும் இதுசபான்ற உடல்நலம் ைற்றும் பாதுகாப்புத்
திட்டங்கள்
உலகளாவிய நிறுவன ஊழியர் எண்ணிக்மக, இடத் தகவல்கள் ைற்றும் கபாருந்தக் கூடிய ேட்டத்தின் மூலம்
சதமவப்படக் கூடிய பணி கேய்வதற்கான உரிமை, பணியிடச் சூழல், உடல்நல ைற்றும் பாதுகாப்பு அறிக்மக ைற்றும்
நிர்வாகம் சபான்ற அறிக்மகயிடல்கள் உள்ளிட்ட அறிக்மகயிடல் ைற்றும் புள்ளிவிவரப் பகுப்பாய்வுகள்
பின்வருபமவ உள்ளிட்ட உடல்நலப் பாதுகாப்மப நிர்வகித்தல்
o அணுகல் கட்டுப்பாடுகள் ைற்றும் பாதுகாப்பு
o பணியிட அணுகல் ைற்றும் பாதுகாப்பு
o சபரிடர் தயார்நிமல
கணினி வமலயமைப்புகள், மின்னஞ்ேல், இமைய அணுகல், நிறுவன வளத் திட்டமிடல் (“ERP”) அமைப்புகள்
ைற்றும் பணிசயாட்டங்கள் சபான்ற தகவல் கதாழில்நுட்பங்கமள (“IT”) நிர்வகித்தல் ைற்றும் பாதுகாத்தல், இதில்
பின்வருபமவயும் அடங்கும்:
o கணினி ைற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கான அணுகல் கட்டுப்பாடுகள் ைற்றும் பாதுகாப்பு
o இமையம், அகஇமையம், மின்னஞ்ேல் , ேமூக ஊடகம் ைற்றும் பிற மின்னணு அமைப்பு அணுகல்
o மவரஸ், ஊடுருவல் ைற்றும் தனிநபர் அச்சுறுத்தல் ஸ்சகனிங் ைற்றும் பகுப்பாய்வு
o பாதுகாப்பு ைற்றும் உதவிமைய சநாக்கங்களுக்காக பதிவுகளின் உருவாக்கம் ைற்றும் பகுப்பாய்வு
o உதவி மைய ஆதரவு ைற்றும் அமைப்பு நிர்வாகச் கேயல்பாடுகமள வழங்குதல்
o தரமவக் காப்கபடுத்தல் ைற்றும் மீட்கடடுத்தல் ைற்றும் அபாய மீட்பு சேமவகமள வழங்குதல்
குறிப்பிட்ட RTX கோத்துக்கள் ைற்றும் சேமவகளின் நிர்வாகத்துக்காக வழங்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகள்,
பாதுகாப்பு ைற்றும் கேயல்திறனுக்காக இடைறிதல், காலகட்டம் ைற்றும் பிற கடலிசைட்டிக்ஸ்கள்
இறக்குைதி / ஏற்றுைதிக்கான பதிவுகள் ைற்றும் அனுைதிகள், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கதாழில்நுட்பங்கள்
ைற்றும்/அல்லது ேரக்குகளின் அணுகமலத் தீர்ைானித்தல் ைற்றும் தமடகேய்யப்பட்ட அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட
நாடுகள் அல்லது தரப்புகளுக்கான பரிசோதமனகள் உள்ளிட்ட இறக்குைதி, ஏற்றுைதி ைற்றும் பிற ேர்வசதே வர்த்தகக்
கட்டுப்பாடுகளின் இைக்கத்மத உறுதிகேய்தல்
RTX குமறதீர்ப்பு ஆமையத் திட்டத்துக்கு ேைர்ப்பிக்கப்பட்ட சகள்விகள் அல்லது குமறகளுக்குப் பதிலளித்தல்
கபாருந்தக்கூடிய ககாள்மககள், ஒழுங்குமுமற ைற்றும் ேட்டத்துடனான இைக்கத்மத உறுதி கேய்வதற்கு
தணிக்மககள் ைற்றும் இைக்க ைறுஆய்வுகமள சைற்ககாள்ளுதல்
கருத்து முரண்பாடுகமள ைதிப்பிடுதல் ைற்றும் அறிக்மகயிடுதல்
ேட்டம், உலகளாவிய கநறிமுமற ைற்றும் இைக்கம் ைற்றும் ேர்வசதே வர்த்தக இைக்கத்தின் ைறுஆய்வுகள் ைற்றும்
அரோங்க முகமைகளின் கவளிப்பாடுகள் உள்ளிட்ட உள்புற ைற்றும் கவளிப்புற விோரமைகமள சைற்ககாள்ளுதல்
ைற்றும் நிர்வகித்தல்
ேர்ச்மே நடவடிக்மக, ஆதார சேகரிப்பு, கண்டறிதல், நிலுமவ வழக்குகள் ைற்றும் மின் கண்டறிதல் முயற்சிகள்
உள்ளிட்ட ேட்ட வழக்குகள், நடுவர் தீர்ப்பாயம், நிர்வாகம் அல்லது ஒழுங்காண்மை வழக்குகளில் வழக்குத்
கதாடர்தல் ைற்றும் இழப்பீட்டுக் சகாருதல்கமள வாதிடல்
ேட்ட அைலாக்கம் ைற்றும் பிற அரோங்க விோரமைகளுக்குப் பதிலளித்தல்
உரிைம் பதிவு கேய்தல் உள்ளிட பல அறிவுோர் கோத்துரிமைகமளப் பாதுகாத்தல்
ஒருங்கிமைப்புகள், மகயகப்படுத்தல்கள் ைற்றும் கோத்துக்கமள விற்பதற்காகத் திட்டமிடல் அல்லது அவற்மற
கேயல்படுத்துதல் உள்ளிட்ட வர்த்தகத் திட்டமிடல்கள்
RTX பங்குகளில் உரிமை ககாண்டுள்ள ஊழியர்களுக்கான முதலீட்டாளர் நிர்வாகச் கேயல்பாடுகமள ஏற்பாடு
கேய்தல்
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●

கபாருந்தக் கூடிய ேட்டம் ைற்றும் ஒழுங்குமுமறகளின் மூலம் சதமவப்படுவதற்கு ஏற்ப அல்லது கவளிப்பமடயாக
அங்கீகரிக்கப்படுள்ளபடி

யேைரிக்கின்ற தைவல்ைகை RTX ேொருடன் ெகிர்கிறது?
ஊழியர் தகவலுக்கான அணுகல் சதமவயின் அடிப்பமடயில் வழங்கப்படுகிறது. உதாரைத்திற்கு, உலககங்கிலும் உள்ள
நிருவனத்துள்சள இருக்கக்கூடிய ைனிதவளம் ைற்றும் ஊதிய நிபுைர்கள், தங்களின் கபாறுப்பின் கீழுள்ள பகுதிகளுக்கு
தனிப்பட்ட தகவமல அணுக முடியும். குறிப்பிட்ட RTX IT அமைப்புகளில் பணிபுரியும் ஒருசில நபர்களுக்கு
இருக்கக்கூடிய உலகளாவிய ைனிதவளத் திட்டங்களுக்கான கபாறுப்புக்களின் காரைைாக, அவர்களால் எல்லா
தனிப்பட்ட தகவல்கமளயும் அணுகிட முடியும். சைலாளர்கள் ைற்றும் சைற்பார்மவயாளர்கள், தங்களின் ஊழியர்களின்
பணி கதாடர்பான தகவல்கமள அணுக முடியும். ஆனால், எல்லா தனிபட்ட தகவல்கமளயும் அணுகிட முடியாது.
சைற்குறிப்பிட்ட சநாக்கங்களுக்காக RTX கேயல்பாட்டு நிறுவனங்கள், துமை நிறுவனங்கள், உலகளாவிய பிரிவுகள்
அல்லது குழுக்களின் ைத்தியில் தனிப்பட்ட தகவல்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ைற்றும் பகிரப்படுகிறது. வழக்கைான
வர்த்தகச் கேயல்பாடுகளில் உதவுவதற்காக வாடிக்மகயாளர்கள், ோத்தியைான வாடிக்மகயாளர்கள் ைற்றும் வர்த்தக்
கூட்டாளர்களுடன் உங்கள் வர்த்தகத் கதாடர்புத் தகவல்கமளப் பகிரலாம். RTX நிறுவனம் அதன் வர்த்தகங்களின் ைத்தியில்
உங்கள் தனிப்பட்ட தகவமலப் பரிைாற்றும்சபாது, கபாருந்தக்கூடிய ேட்டம் ைற்றும் பெருநிறுவனக் பைொள்கைக் கையேடு
பிரிவு 24 -இல் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள RTX -யின் பெருநிறுவன விதிகளுக்கு இணங் குதல் உள்ளிட்ட RTX யின் கபருநிறுவனக் ககாள்மகக் மகசயட்டுக்கு இைங்க அதமன சைற்ககாள்ளும்.
கூடுதலாக, நம்பகைான சேமவ வழங்குநர்கள், ஆசலாேகர்கள் ைற்றும் RTX வேதிகள் ைற்றும் அமைப்புகளுக்கான
அணுகல் அனுைதிக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் ைற்றும் அரோங்க முகமைகள் ைற்றும் ேட்டத்தின் சதமவக்சகற்ப
ைற்றவர்கள் சபான்ற மூன்றாம் தரப்பினர்களுக்கு சதமவயின் அடிப்பமடயில் தனிப்பட்ட தகவல்களின் அணுகமல RTX
வழங்கலாம் அல்லது அவர்களுடன் பகிரலாம். பின்வரும் காரைங்களுக்காக ைட்டுசை உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கமள
RTX குழுைங்களுக்கு கவளிசய RTX பகிரும்:
●

●

●
●
●

RTX, தனது ோர்பாகச் சேமவகமள சைற்ககாள்வதற்காக சேமவ வழங்குநர்கமள அனுைதிப்பதற்கு. அத்தமகய
சூழல்களில், சைற்குறிப்பிட்ட சநாக்கங்களுக்காக ைட்டுசை சேமவ வழங்குநர்களிடம் RTX தகவல்கமளப் பகிரும்.
இந்தச் சேமவ வழங்குநர்கள், நைது ோர்பாக சேமவகமள சைற்ககாள்வதற்கு அல்லது ேட்டத் சதமவகளுக்கு
இைங்குவதற்குத் சதமவப்படும் சூழல்கமளத் தவிர பிற சூழல்களில் தகவல்கமளப் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது
கவளிப்படுத்துவதற்கு ஒப்பந்த ரீதியாக கட்டுப்படுத்தப்படுவர்.
வரி ைற்றும் ஒழுங்குமுமற விதிகளுக்கு இைங்குதல், கதாழிலாளர்/வர்த்தகச் ேங்கங்கள் ைற்றும் பணிக்
கவுன்சில்களுடன் தரவுகமளப் பகிர்தல் ைற்றும் நீதிைன்ற நடவடிக்மக அல்லது ேட்ட அைலாக்க ஆமையங்கள்
அல்லது பிற ேட்ட ஒழுங்குமுமற ஆமையங்களின் ேட்ட சகாரிக்மககளுக்குப் பதிலளித்தல் சபான்ற பல ேட்ட
விதிமுமறகளுக்கு இைங்குதல்
ேந்சதகத்துக்கு இடைான அல்லது உண்மையான ேட்ட விசராத நடவடிக்மகமய விோரித்தல்
உடல் காயம் அல்லது நிதி இழப்மபத் தடுத்தல்
நைது வர்த்தகம் அல்லது கோத்துக்களின் (திவால் உள்பட) ஒரு பகுதிமயசயா அல்லது முழுமையுசைா விற்பமத
அல்லது பரிைாற்றுவமத ஆதரித்தல்

உங்ைள் தனிப்ெட்ட தைவகல RTX எங்கு யேமிக்கிறது?
பல்சவறு நாடுகளில் அமைந்துள்ள ஓர் உலகளாவிய நிறுவனைாக RTX இருப்பதால், சைற்குறிப்பிட்ட சநாக்கங்களுக்காக
நாங்கள் உங்கள் தகவல்கமள ஒரு ேட்ட நிறுவனத்தில் இருந்து ைற்கறான்றிற்சகா அல்லது ஒரு நாட்டில் இருந்து ைற்கறாரு
நாட்டிற்சகா பரிைாற்றலாம். இந்த நாடுகள் அகைரிக்கா, கைக்ஸிசகா, கனடா ைற்றும் ஐசராப்பாவில் உள்ள பல நாடுகள்
ைற்றும் ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா ைற்றும் ைத்திய கிழக்கு நாடுகள் சபான்றமவ உள்ளிட்ட பல நாடுகமள உள்ளடக்குகிறது.
நாங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கமள கபாருந்தக்கூடிய ேட்டத் சதமவகளுக்கு இைங்க பரிைாற்றுசவாம் ைற்றும்
சைற்குறிப்பிட்ட சநாக்கங்களுக்கான சதமவ வரம்பு வமர ைட்டுசை பரிைாற்றுசவாம்.
தனிப்பட்ட தகவல்கமள எல்மலகமளத் தாண்டி பரிைாற்றுவதற்கு உதவுவதற்கு, கிமடக்கப்கபறக்கூடிய ேட்ட
முமறமைகமள RTX நம்பியுள்ளது. பரிைாற்றத்மத அங்கீகரிப்பதற்கு தரநிமலயான ஒப்பந்த விதிகள் (ைாதிரி உட்பிரிவுகள்
எனவும் அமழக்கப்படுகிறது) அல்லது கபருநிறுவன விதிகளுக்கு இைங்குதமல RTX நம்பியுள்ளது ைற்றும் அந்தத்
சதமவகளுக்கும் இந்த அறிக்மகக்கும் இமடசய முரைாக இருக்கக்கூடிய சதமவகளுக்கு RTX இைங்கிடும். RTX -யின்
பெருநிறுவன விதிகளுக்கு இணங் குதல் என்பமதப் பற்றி அறிய http://www.rtx.com/Privacy -இல் உள்ள
டிராப்டவுன் கைனுமவ பயன்படுத்தவும்.
உங்ைள் தனிப்ெட்ட தைவல்ைகை RTX எவ்வொறு ெேன்ெடுத்தலொம் என்ெது குறித்து உங்ைளுக்கு இருக்ைக் கூடிே விருப்ெத்
யதர்வுைள் என்ன?
RTX -யின் உலகளாவிய ைனிதவள சைலாண்மைக்கு உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் முக்கியைானமவ. முடிவாக,
உள்நாட்டுச் ேட்டம், கூட்டுப் சபரம் அல்லது RTX -யால் ஒப்புக்ககாள்ளப்படும் பணிக் கவுன்சில் கட்டுப்பாடுகளுக்கு
முரைாக இல்லாதவமர, இந்த அறிக்மகயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் பயன்பாடு
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என்பது உங்கள் பணிக்குப் கபாதுவாகத் சதமவயானசத. உங்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவதற்கு, உங்கள் பணிமய
நிர்வகிப்பதற்கு, வரிச் ேட்டங்கள் ைற்றும் இைக்க ஒழுங்குமுமறகள் சபான்ற ேட்டக் கடப்பாடுகளுக்கு இைங்குவதற்கு
உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் சதமவ.
நீங்கள் பணி கேய்கின்ற இடத்மதச் ோர்ந்து, உள்நாட்டுச் ேட்டத்தின்படி குறிப்பிட்ட சூழல்களில் தனிப்பட்ட தகவல்களின்
சேகரிப்பு, பயன்பாடு ைற்றும்/அல்லது கவளிப்பாடுக்கு உங்களின் ஒப்புதல் சதமவப்படலாம். அவ்வாறு சதமவப்படும்
இடங்களில், கபாருத்தைான ைற்றும் அனுைதிக்கப்பட்ட வமககளில் உங்கள் ஒப்புதமல RTX சகட்டிடும்.
தனிப்ெட்ட தைவல்ைகை RTX எவ்வைவு ைொலம் தக்ைகவக்கிறது?
உங்கள் பணிக்காலம் வமரயிலும் ைற்றும் கபாருந்தக்கூடிய ேட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுமற, நீதிைன்றம், நிர்வாகம்
அல்லது நடுவர் தீர்ப்பாய நடவடிக்மககள் அல்லது தணிக்மகத் சதமவகள் சபான்றவற்றின் சதமவக்சகற்ப கூடுதல்
காலகட்டத்துக்கும் உங்கள் ைனிதவளத் தனிப்பட்ட தகவல்கமள RTX தக்கமவக்கிறது. உங்கள் ைனிதவளத் தகவல்கள்
குறித்த சைலதிக குறிப்பிட்ட தகவல்களுக்கு, உங்கள் உள்ளூர் ைனிதவளத் துமறப் பிரதிநிதிமய கதாடர்பு ககாள்ளுங்கள்.
இல்மலகயன்றால், பின்வரும் பல சநாக்கங்களுக்காக வர்த்தகம் ைற்றும் ேட்ட சநாக்கங்களின் சதமவக்சகற்ப RTX
தரவுகமளத் தக்கமவக்கலாம்: (a) ேட்டப்பூர்வ வர்த்தக சநாக்கங்களுக்காக சதமவப்படும் தரவுகள், உதாரைத்திற்கு
வாடிக்மகயாளர்களுடன் சகாப்புகள், சேமவகள், கதாழில்நுட்பங்கள், வர்த்தகப் பங்காளிகளுடன் பணிபுரிவதற்கு,
உங்கள் தகவல்கமள உள்ளடக்கிய பிற பணி ோர்ந்த விஷயங்களுக்கு; (b) கபாருந்தக் கூடிய தக்கமவப்பு காலத்துக்கு
உட்பட்ட பகிரப்பட்ட சேமிப்பக இடங்களில் நீங்கள் சேமித்த தரவுகள்; (c) கேயலுறு ேட்ட விோரமை, நீதிைன்ற அல்லது
நிர்வாக ஆமையத்தின் நடவடிக்மக, தணிக்மக அல்லது பிற ேட்ட சதமவகளுக்கு உட்பட்ட தரவுகள் (d) ஒப்பந்தரீதியாக,
ேட்ட ரீதியாக, ஒழுங்குமுமற அல்லது தணிக்மக கடப்பாடுகளின் கீழ் RTX தக்கமவக்க சவண்டிய தரவுகள்.
குறிப்பிட்ட ஊழிேர்ைள் அறிேயவண்டிே கூடுதல் தைவல்ைள் என்பனன்ன?
தனியுரிகை விதிைள் பைொண்ட EU ைற்றும் பைொலம்பிேொ, பேர்பிேொ ைற்றும் பிலிப்கென்ஸ் யெொன்ற பிற ொடுைளில் உள்ை
ஊழிேர்ைள்: நீங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கமள அணுகசவா, திருத்தசவா அல்லது அழிக்கசவா அல்லது அவற்றின்
மீது கட்டுப்பாடுகமளக் சகாரசவா அல்லது குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட தகவல்கமள கேயலாக்குவதற்கு ஆட்சேபம்
கதரிவிக்கசவா அல்லது குறிப்பிட்ட சூழல்களின் கீழ் தரவு பரிைாற்றத்மதக் சகாரசவா உரிமை உள்ளது. உங்கள் தரமவ
அணுக, திருத்த, அழிக்க, ஆட்சேபிக்க அல்லது கட்டுப்பாடுகமளக் சகார அல்லது பரிைாற்றத்மதக் சகாருவதற்காக RTX ஐ கதாடர்பு ககாள்வதற்கு, இந்த அறிக்மகயின் முடிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கதாடர்பு முமறகமளப்
பயன்படுத்திடுங்கள். உங்கள் சதசிய அல்லது ைாநிலத் தரவுப் பாதுகாப்பு ஆமையத்தில் நீங்கள் புகாரளிப்பதற்கு
உரிமையுள்ளது. இது சைற்பார்மவ அதிகாரம் என்றும் அறியப்படுகிறது. உங்கள் சதசிய அல்லது உள்நாட்டு அரோங்க
ஒழுங்குமுமற ஆமையங்களின் கதாடர்புத் தகவல்கமள உள்ளடக்கிய துமை ஆவைமும் உங்களுக்கு
வழங்கப்படலாம். உங்கள் தரவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரத்மத அமடயாளம் காண்பதற்கு உங்களுக்கு உதவி சதமவப்படும்
பட்ேத்தில், (privacy.rtx.com -இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள)உங்கள் தனிப்பட்ட நிபுைர் அல்லது தரவுப் பாதுகாப்பு
அதிகாரிமயத் கதாடர்பு ககாள்ளுங்கள்.
அபைரிக்ைொவில் வசிக்கும் ஊழிேர்ைள் வரி ைற்றும் ஊதிய சநாக்கங்களுக்காக, ேட்டத்தால் சதமவப்படும் இடங்களில்
ேமூகப் பாதுகாப்பு எண்கமள (சோஷியல் கேக்யூரிட்டி நம்பர்) RTX சேகரிக்கிறது. ேமூகப் பாதுகாப்பு எண்கமள RTX
சேகரிக்கும்சபாது ைற்றும்/அல்லது பயன்படுத்தும்சபாது, அதன் இரகசியத்தன்மைமயப் பாதுகாத்தல், சேகரிப்மபக்
கட்டுப்படுத்துதல், சதமவக்சகற்ற அணுகமல உறுதி கேய்தல், கபாருத்தைான கதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்புகமளச்
கேயல்படுத்துதல் ைற்றும் முமறயான அகற்றத்மத உறுதி கேய்தல் சபான்றவற்றின் மூலம் முமறயான அக்கமறமய RTX
சைற்ககாண்டிடும்.
தங்ைளின் குடும்ெத்தினர்ைள் ைற்றும் ைற்றவர்ைள் குறித்த தைவகலப் ெகிரும் ஊழிேர்ைள்: அவேரகால கதாடர்புத்
தகவல்களுக்கு, கிமடக்கப்கபறும் நலன்கள் ககாண்டு ோர்ந்துள்ளவர்கமளக் காப்பீடு கேய்வதற்கு ைற்றும்
பயனாளிகமள அமடயாளம் காண்பதற்கு, நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினர்கள் ைற்றும் உங்களுடன் கதாடர்புமடய
ைற்றவர்கள் குறித்த தகவல்கமள RTX க்கு நீங்கள் வழங்குவது விருப்பத் சதர்விலானது. RTX -க்கு அந்தத் தகவல்கமள
வழங்குவதற்கு முன்பு, அவ்வாறு கேய்வதற்கு உங்களுக்கு ேட்ட அனுைதி உள்ளதா என்பமத நீங்கள் உறுதி
கேய்துககாள்ள சவண்டும். பதிகனட்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்மதகளின் ேட்டப் பிரதிநிதியாக தகவமல வழங்கும்
வமகயில், அமவ வழங்கப்பட்டதற்கான சநாக்கங்களுக்கு ஏற்ப ைற்றும் இந்த அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்பட்ட
சநாக்கங்களுக்கு ஏற்ப அவற்மற சேகரிக்கவும், கேயலாக்கவும் பரிைாற்றவும் நீங்கள் RTX -க்கு ஒப்புதலளிக்கிறீர்கள்.
உங்ைள் தனிப்ெட்ட தைவல்ைளின் அணுைல், திருத்தம், ைொற்றம் அல்லது நீக்ைம் அல்லது ைலுக்ைொன யைொருதகல நீங்ைள்
எவ்வொறு பேய்ேமுடியும்?
பல்சவறு RTX HR அமைப்புகளில் உள்ள தங்களின் கபரும்பாலான தனிப்பட்ட தகவல்கமள கபரும்பாலான ஊழியர்கள்
சநரடியாக அணுகிட முடியும் ைற்றும் அவர்கள் அந்த சநரடி அணுகமலப் பயன்படுத்தி தங்களின் தனிப்பட்ட
தகவல்கமள அணுகவும், திருத்தவும், ைாற்றவும், நீக்கவும் அல்லது நககலடுக்கவும் முடியும். தனிப்பட்ட ஊழியர்களின்
சகாரிக்மகயின் சபரில், அவர்களின் அணுக இயலாத தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கான நியாயைான அணுகமல RTX
அவர்களுக்கு வழங்கலாம். சநரடி அணுகல் இல்லாத அல்லது கூடுதல் அணுகல் சதமவப்படும் ஊழியர்கள், தங்களின்
உள்நாட்டு HR பிரதிநிதிமயத் கதாடர்பு ககாள்ள சவண்டும். ைனிதவளத் தரவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட உங்கள் தனிப்பட்ட
தகவல்கள் கதாடர்பான சகாரிக்மககளுக்கு, உங்கள் உள்நாட்டு கநறிமுமறகள் ைற்றும் இைக்க அதிகாரி, உங்கள் தரவுப்
பாதுகாப்பு அதிகாரி அல்லது உங்கள் தனியுரிமை நிபுைமரத் கதாடர்பு ககாள்ளுங்கள் (கூடுதல் விவரங்களுக்கு கீசழ
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பார்க்கவும்). அணுகல், திருத்தம், ைாற்றம், நீக்கம் அல்லது நகமலப் கபறுவதற்கான சகாரிக்மக முழுமையாகசவா
அல்லது பகுதியளவிசலா நிராகரிக்கப்படுவதற்கு, ேட்டரீதியான அல்லது பிற காரைங்கள் இருக்கலாம்.
RTX -ஐ நீங்ைள் எவ்வொறு பதொடர்பு பைொள்ை முடியும்?
உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல் குறித்த சகள்விகள் அல்லது கவமலகள் இருந்தாசலா அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ட
தகவல்களின் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்களாக எந்த RTX நிறுவனங்கள் உள்ளன என்பது குறித்த தகவமல அறிய
விரும்பினாசலா, நீங்கள் உங்கள் உள்நாட்டு HR பிரதிநிதி, உள்நாட்டு கநறிமுமற ைற்றும் இைக்க அதிகாரி, குமறதீர்ப்பு
திட்டம் அல்லது உங்கள் தனியுரிமை நிபுைர் அல்லது தரவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிமயத் கதாடர்புககாள்ள சவண்டும்.
குமறதீர்ப்பு திட்டத்மத நீங்கள் பின்வருவதில் கதாடர்பு ககாள்ளலாம்:
இமையம்
அஞ்ேல்

https://www.rtx.com/Our-Company/ethics-and-compliance
Raytheon Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program
10 Farm Springs Road
Farmington, CT 06032 USA

தனியுரிமை நிபுைர்கள் ைற்றும் தரவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் பட்டியல் பின்வரும் இமையபக்கத்தில் உள்ளது
privacy.rtx.com. RTX தனியுரிமை அலுவலகத்மத நீங்கள் பின்வரும் மின்னஞ்ேலில் கதாடர்பு ககாள்ளலாம்
privacy.compliance@rtx.com. கநறிமுமற ைற்றும் இைக்க அதிகாரிகளின் பட்டியல் பின்வரும் இமையபக்கத்தில் உள்ளது

https://www.rtx.com/Our-Company/ethics-and-compliance.
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