UTC ஊழியர் தனியுரிமை அறிக்மை
இந்த தனியுரிமை அறிவிப்பானது, யுமனடெட் டெக்னாலஜிஸ் கார்ப்பரேஷன் ைற்றும் அதன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ெ
கூட்டு முயற்சிகள், கூட்ொண்மைகள் ைற்றும் யுமனடெட் டெக்னாலஜிஸ் கார்ப்பரேஷன் அதன் கட்டுப்பாடு அல்லது
பயனுறு நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்மெக் டகாண்டுள்ள இெங்களிலான வர்த்தக ஏற்பாடுகள் உள்பெ, நிறுவனத்தின்
வர்த்தகப் பிரிவுகள், அலகுகள் ைற்றும் அமைந்துள்ள இெங்களில் உள்ள பிற கட்டுப்பாட்டு நிறுவனங்கள்
(ஒட்டுடைாத்தைாக “UTC” அல்லது “நாங்கள்”) - எவ்வாறு ஊழியர்களின் தனிப்பட்ெ தகவல்கமள ரேகரிக்கவும்,
டேயலாக்கவும், பரிைாற்றவும், பகிேவும் ைற்றும் தக்கமவக்கவும் டேய்கின்றன என்பமத விவரிக்கிறது. ஊழியரின்
தனிப்பட்ெ தகவல்கமளப் பாதுகாப்பதற்கு UTC கெமைப்பட்டுள்ளது. “தனிப்பட்ெ தகவல்கள்” என்பது பற்றி UTC
பெறுநிறுவனக் பைொள்மைக் மையயடு பிரிவு 24 -இல் வமேயறுக்கப்பட்டுள்ளது.
UTC -இன் நமெமுமறகள் ைற்றும் டகாள்மககளில் ஏற்படும் ைாற்றங்கமளப் பிேதிபலிப்பதற்குத் ரதமவயான வமகயில்
இந்த அறிக்மக அவ்வப்ரபாது திருத்தப்பெலாம். அத்தமகய திருத்தங்கள் குறித்த அறிவிப்பானது privacy.utc.com -இல்
இடுமகயிடுவதன் மூலம் டதரிவிக்கப்படும். இந்த இமையதளத்தின் அணுகல் இல்லாத ஊழியர்கள், தங்களின்
ைனிதவளத் துமறயின் (“HR”) பிேதிநிதியிெம் இருந்து அறிவிப்பின் நகமலப் டபறலாம். ரைலும், இந்த அறிக்மகயில்
ைாற்றங்கமளச் டேய்யும் ரபாது ஊழியர்களுக்குத் தகவல் டதரிவிப்பதற்குத் ரதமவயான முயற்சிகமள UTC டேய்திடும்.
இந்த அறிக்மக UTC -இன் உலகளாவிய ஊழியர்கமள உள்ளெக்கும் ரநாக்கத்துென் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனரவ, இந்த
அறிக்மகயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நமெமுமறகளில் சில உங்களுக்குப் டபாருந்தாைல் இருக்கலாம். ேட்ெத்தால்
ரதமவப்பெக்கூடிய இெங்கள் உள்ளூர் அல்லது பிோந்திய நமெமுமறகமளப் பிேதிபலிப்பதற்காக இந்த அறிக்மகயுென்
கூடுதலாக ஓர் அறிக்மக வழங்கப்பெலாம்.
UTC, அதன் ஊழியர்ைளிடம் இருந்து என்பனன்ன தனிப்ெட்ட தைவல்ைமைப் பெறலொம்?
உங்களிெமிருந்து ரநேடியாகரவா அல்லது முந்மதய பணி நிறுவனங்கள், ஆட்ரேர்ப்பு நிறுவனங்கள், டபாதுப் பதிவு
ஆதாேங்கள் ைற்றும் பிற மூன்றாம் தேப்பினர்கள் ரபான்றவர்களிெம் இருந்து ைமறமுகைாகரவா UTC உங்கள் தனிப்பட்ெ
தகவல்கமளப் டபறலாம். UTC ரேகரிக்கின்ற தனிப்பட்ெ தகவல்கள் உள்நாட்டுச் ேட்ெம் ைற்றும் ஊழியர் பிேதிநிதி
ஒப்பந்தத் ரதமவகளுக்கு இைங்க இருக்கும்.
கீரழயுள்ள பட்டியல் அமனத்து UTC ஊழியர்களுக்கானது என்பதால், இங்குக் டகாடுக்கப்பட்டுள்ள தேவு உட்கூறுகள்,
உங்களின் குறிப்பிட்ெ சூழலுக்குப் டபாருந்தாததாக இருக்கலாம். ஏரதனும் ேந்ரதகங்கள் இருந்தால், உங்கள் HR
பிேதிநிதிமயத் டதாெர்பு டகாள்ளுங்கள்.
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டகாடுக்கப்பட்ெ டபயர், குடும்பப் டபயர், நடுப்டபயர் ைற்றும் (ஜூனியர் அல்லது சீனியர் ரபான்ற பின்டனாட்டுகள்)
உள்ளிட்ெ டபயர்
ஊழியர் அமெயாள எண், வரி அமெயாள எண், ேமூகப் பாதுகாப்பு/காப்பீட்டு எண் அல்லது அேோங்கத்தால்
வழங்கப்பட்ெ ரதசிய அமெயாள அட்மெ, ஓட்டுநர் உரிைம், விோ, பாஸ்ரபார்ட் ரபான்ற பிற அமெயாள எண்
அல்லது அட்மெ அல்லது அேோங்கத்தால் வழங்கப்பட்ெ பிற ஆவைம் ரபான்ற அமெயாள எண்கள்
(முழுமையாகரவா அல்லது பகுதியாகரவா)
டதாமலரபசி எண், டதாமலநகல் எண், மின்னஞ்ேல் முகவரி, ரபஜர் எண், அஞ்ேல் முகவரி ைற்றும் பணியிெம்
உள்ளிட்ெ பணி அமெயாளத் தகவல்
வீட்டு முகவரி, வீட்டுத் டதாமலரபசி எண், தனிப்பட்ெ டைாமபல் எண்கள் ைற்றும் தனிப்பட்ெ மின்னஞ்ேல்
முகவரிகள் உள்ளிட்ெ வீட்டுத் டதாெர்புத் தகவல்கள்
பிறந்த ரததி ைற்றும் பாலினம் ரபான்ற அடிப்பமெ அமெயாளத் தகவல்
பணி அனுபவம், கல்வி ைற்றும் பணி வேலாறு, டைாழித் திறன்கள், பிற திறன் வமகப்பாடுகள், உரிைங்கள்,
ோன்றிதழ்கள், விருதுகள், வர்த்தகக் கூட்ெமைப்பு அல்லது டதாழில்முமற நிறுவனங்களிலான உரிமைத்துவம்
ைற்றும் பங்ரகற்பு ைற்றும் குறிப்பிட்ெ பணிமய ரைற்டகாள்வதற்கான அதிகாேங்கள்
உங்கள் பணிநிமல, துமற, பணிச் டேயல்பாடு, பணி வமக, பணி வமகப்பாடு/தேநிமல, பணி ஒப்பந்தம் ைற்றும்
டேலவு மையம் உள்பெ உங்கள் பணி குறித்த தகவல்
உங்கள் நிறுவனத்தின் டபயர், நிறுவனம் அமைந்துள்ள இெம் ைற்றும் நிறுவனம் டதாெங்கப்பட்டுள்ள நாடு ரபான்ற
உங்கள் பணி நிறுவனம் குறித்த தகவல்கள்
உங்கள் ரைற்பார்மவயாளர் அமெயாளம், உதவியாளர் ைற்றும்/அல்லது ரநேடி அறிக்மகயாளர்கள் உள்பெ நிறுவனத்
தகவல்கள்
புமகப்பெம் ைற்றும் குறிப்பிட்ெ இெங்கமள நீங்கள் அணுகுவதற்குத் ரதமவயான அனுைதி உள்பெ ரபட்ஜ்களுக்கு
ரதமவயான தகவல்கள்
ஊதியம் ைற்றும் உங்கள் பயனாளிகள் ைற்றும் ோர்ந்துள்ளவர்களின் (டபயர், பிறந்த ரததி, பாலினம், அேோங்க
அமெயாள எண்கள், முகவரி ைற்றும் ரதமவயான பிற தகவல்கள் ரபான்ற) அமெயாளத் தேவு ைற்றும் குறிப்பிட்ெ
நலன் திட்ெங்கள் டதாெர்பான தகவல்கள் உள்ளிட்ெ நலன்கள் குறித்த தகவல்கள்
பயிற்சி, கூடுதலாகக் கற்கும் கல்வி , ரைம்பாடு ைற்றும் டேயல்திறன் ைறுஆய்வுத் தகவல்கள்
டபாறுப்பு ைாற்றத்துக்கான திட்ெமிெல் தகவல்கள்
UTC கணினி, பிமையம் ைற்றும் தகவல்டதாெர்புத் தகவல்கள் ைற்றும் நிறுவனத்தின் டதாமலரபசிகள், கணினிகள்,
(மின்னஞ்ேல் ைற்றும் மின்னணு நாட்காட்டிகள் ரபான்ற) மின்னணுத் தகவல் டதாெர்புகளின் பயன்பாட்மெ
உள்ளெக்கும் பதிவுகள் ைற்றும் பயனர்டபயர்/ உள்நுமழவு அமெயாளம், கெவுச்டோற்கள், பாதுகாப்புக்
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ரகள்விகளுக்கான பதில்கள் ரபான்றமவ உள்ளிட்ெ பிற தகவல் ைற்றும் டதாெர்பு டதாழில்நுட்பம் ைற்றும் UTC
பயன்பாடுகள், பிமையங்கள், அமைப்புகள் ைற்றும் ரேமவகமள அணுகுவதற்குத் ரதமவயான பிற தகவல் ைற்றும்
நீங்கள் UTC -யின் பிமையங்கள் ைற்றும் அமைப்புகளின் மூலம் ரேமிக்கின்ற, அனுப்புகின்ற, ேைர்ப்பிக்கின்ற அல்லது
டபறுகின்ற தகவல்கள்.
ரநேம் ைற்றும் பணி ஒதுக்கீடு குறித்த தகவல்
உங்களால் உருவாக்கப்பட்ெ ஆவைங்கள் ைற்றும் ரகாப்புகள் ைற்றும் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ெ தகவல்கள் உள்பெ
உங்களுென் டதாெர்புமெய பணி நியைனங்கள் ைற்றும் பணித் தயாரிப்பு
வருமகயாளர் வருமக தந்த ரநேம், ரததி ைற்றும் வந்து டேன்ற இெங்கள், பார்க்கிங் ரநாக்கத்துக்காகப்
பயன்படுத்தப்பட்ெ வாகனம் குறித்த தகவல் உள்ளிட்ெ வருமகயாளர் தகவல்கள் ைற்றும் வருமகயாளர் பதிவு
ைற்றும் கண்காணிப்புக்குத் ரதமவயான தகவல்கள்
நீங்கள் டேல்ல விரும்புகின்ற நிகழ்வு, உைவு விருப்பத் ரதர்வுகள் ைற்றும் பயை ஏற்பாடுகள் ரபான்ற நிகழ்ச்சிப்
பதிவுத் தகவல்கள்
பயைம் ைற்றும் இெம் ரபான்ற உங்களின் பணி விருப்பத் ரதர்வுகள் குறித்த தகவல்கள்
மின்னணு அமைப்புகளில் உங்கள் சுயவிவேத்தில் உள்ளெக்குவதற்கு நீங்கள் தானாக முன்வந்து அளித்த
புமனப்டபயர், புமகப்பெம் ைற்றும் ஆர்வங்கள் உள்ளிட்ெ இன்னபிற தகவல்கள்
அவேேகால டதாெர்புத் தகவல்கள், இதில் உங்கள் அவேேகால டதாெர்பாக நீங்கள் ரதர்ந்டதடுத்துள்ள
குடும்பத்தினர்கள் அல்லது நண்பர்கள் ரபான்ற ஊழியர் அல்லாரதார்களின் தகவல்களும் இருக்கலாம்
ைனிதவளப் பயன்பாடுகள், ஊதியம், பயைம் ைற்றும் டேலவு ரைலாண்மை ரபான்றவற்றில் உதவிடும் வங்கி ைற்றும்
கென் அட்மெக் கைக்கு ரபான்றமவ உள்ளிட்ெ இன்னபிற தகவல்கள்

உள்நாட்டுச் ேட்ெத்மதச் ோர்ந்து, UTC பின்வருவனவற்மறயும் ரேகரிக்கலாம்:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

பாஸ்ரபார்ட் தகவல், பிறந்த இெம், (கெந்தகால ைற்றும் தற்ரபாமதய) குடியுரிமைகள் ைற்றும் வசிப்பிெத் தன்மை
காது ரகட்பு பரிரோதமனகள், ைருத்துவப் பரிரோதமனகள், ைருந்து ைற்றும்/அல்லது ைருந்துப் பரிரோதமன
ைற்றும்/அல்லது பின்னணித் தகவல் பரிரோதமன ரபான்ற பணி ரேர்ப்புக்குத் ரதமவயான தகுதிகாண்
பரிரோதமனகள்
உெல் இயலாமை, ைருத்துவ விடுப்பு, ைகப்ரபறு விடுப்பு ைற்றும் ைனித வளம் ைற்றும் சுற்றுச்சூழல், உெல்நலம்
ைற்றும் பாதுகாப்புத் ரதமவகமள நிர்வகிக்கத் ரதமவயான பிற தகவல்கள்
இோணுவ ரேமவத் தகவல்
புமகப்பெங்கள், ஒலி ைற்றும் ஒளி அல்லது பரயாடைட்ரிக் தகவல்கள் (உதாேைத்திற்கு, விேல்ரேமக, ஐரிஸ் ஸ்ரகன்
அல்லது குேல் அங்கீகாேம்)
புவியிெங்காட்டி (GPS) (தெங்காட்டி எனவும் இது அறியப்படுகிறது) ரதமவப்படுகின்ற பயன்பாடுகள் ைற்றும்
ோதனங்களுக்கான இெத்தகவல்கள்
குறிப்பிட்ெ டதாழில்நுட்பங்களுக்கான உங்கள் அணுகமல அனுைதிக்கத் ரதமவயான பாதுகாப்பு அனுைதி அல்லது
ேர்வரதே வர்த்தக இைக்க ஒழுங்குமுமறகள் அல்லது உங்கள் பயை வேலாறு, தனிப்பட்ெ ைற்றும்/அல்லது
டதாழில்முமறத் டதாெர்புகள் ைற்றும் உறுதியான டதாெர்புகளின் பரிரோதமனக்காக ரகாரிக்மக டேய்யப்படும் பிற
தகவல்கள்
திருைை நிமல, உங்கள் டபற்ரறார்களின் டபயர்கள், குடும்பப் டபயர் ைற்றும் உங்கமளச் ோர்ந்துள்ளவர்கள்
டதாெர்பான தகவல்கள் ரபான்ற குடும்ப நிமல ைற்றும் உறுப்பினர்கள் குறித்த தகவல்கள்
உள்நாட்டுச் ேட்ெத்தின் ரதமவ வேம்புக்குட்பட்ெ இனம், ைதம் அல்லது அேசியல் கட்சி அல்லது
வர்த்தக/டதாழிலாளர் ேங்கத் டதாெர்பு ரபான்ற பிற தகவல்கள்

(பெருநிறுவனக் பைொள்மைக் மையயடு பிரிவு 24, ஆவைம் 1 -இல் வமேயறுக்கப்பட்டுள்ளவாறு) உைர்திறன் மிக்க
தனிப்பட்ெ தகவல்களின் மீது சிறப்புப் பாதுகாப்மப வழங்குகின்ற நாடுகளில், ேட்ெத்தின் ரதமவக்குட்பட்ெ
இெங்களில் அல்லது உங்களின் டவளிப்பமெயான ஒப்புதலுென் தகவமல வழங்குவது விருப்பத்ரதர்வாக இருக்கும்
இெங்களில், UTC உங்கள் உைர்திறன்மிக்க தனிப்பட்ெ தகவல்கமள ரேகரிக்கரவா, டேயலாக்கரவா அல்லது
பரிைாற்றரவா டேய்யும்.
UTC எந்பதந்த ய ொக்ைங்ைளுக்ைொை உங்ைள் தனிப்ெட்ட தைவல்ைமைப் ெயன்ெடுத்தலொம்?
●

உங்கள் பணிமய நிர்வகித்தல், பின்வருபமவ உள்ளிட்ெ:
o ஊதியங்கள் ைற்றும் நல திட்ெங்களின் நிறுவல் ைற்றும் நிர்வாகம் உள்ளிட்ெ நலன்கள்
o ஊதியத்தில் பிடித்தம் டேய்யப்பட்ெமவ ைற்றும் பங்களிப்புகள் ரபான்ற ஊதிய நிர்வாகம்
o பணி ரைம்பாடு, டேயல்திறன் பின்னூட்ெம் ைற்றும் முன்ரனற்றம்
o டவகுைதிகள் ைற்றும் அங்கீகாேம்
o ரநே ரேகரிப்பு ைற்றும் ஒதுக்குதல்
o பயைம் ைற்றும் பயைம் ைற்றும்/அல்லது கென் அட்மெ நிர்வாகம் உள்ளிட்ெ டேலவு திரும்பச் டேலுத்துதல்
o பயிற்சி
o இெைாறுதல்கள், பணி நியைனக் கடிதங்கள், புலம் டபயர்ந்த ஊழியர்களுக்கான ஆதேவு, விோக்கள், உரிைங்கள்
ைற்றும் பிற பணிக்கான உரிமை அங்கீகாேங்கள்
2
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●
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வரி அறிக்மகயிெல் ைற்றும் வரிப்பிடித்தங்கள்
ஊழியர் ைற்றும் அதிகாரியின் வாழ்க்மக வேலாறு, பணி வேலாறு ைற்றும் இதுரபான்ற பிற தகவல்களின்
போைரிப்பு
o மின்னஞ்ேல் அமைப்புகள் ைற்றும் நிறுவன வமேபெங்கள்
ஊழியர் நியைனம் ைற்றும் டபாறுப்பு ைாற்றத்துக்கான திட்ெமிெல்
பின்வருபமவ உள்ளிட்ெ பல்ரவறு வழக்கைான வர்த்தகச் டேயல்பாடுகமள ரைற்டகாள்ளுதல்:
o ஆோய்ச்சியில் ஈடுபடுதல்
o தயாரிப்புகள், ரேமவகள் ைற்றும் டதாழில்நுட்பங்கமள வடிவமைத்தல் ைற்றும் உருவாக்குதல்
o ஊதியம், பயைம் ைற்றும் டேலவுத் தேவு உள்ளிட்ெ டேலவுகமள பகுப்பாய்தல்
o வாடிக்மகயாளர்கள் ைற்றும் வர்த்தகப் பங்காளிகளுென் தகவல்கமளப் பகிர்தல் (பணி ரநாக்கங்களுக்காகத்
ரதமவப்படும் அளவில், வர்த்தகத் டதாெர்புத் தகவல் ரபான்ற குமறந்தபட்ே தகவல்கரள வாடிக்மகயாளர்
ைற்றும் வர்த்தகக் கூட்ொளருென் பகிேப்படும்)
உெல்நலம் ைற்றும் பாதுகாப்பு அபாயங்கள் டதாெர்பான அவேேகால நிமல உள்ளிட்ெ சூழல்களுக்குப் பதிலளித்தல்
ஊழியர்களுெனான தகவல் டதாெர்பு ைற்றும் அறிவிப்புகமள நிர்வகித்தல்
ஊழியர் பங்குடபறும் கருத்தாய்வுகள் ைற்றும் அறக்கட்ெமள பிேச்ோேங்கமள ரைற்டகாள்ளுதல்
குமறதீர்ப்பு நெவடிக்மககள் உள்ளிட்ெ டதாழிலாளர் ைற்றும் ஊழியர் டதாெர்புகமள நிர்வகித்தல்
ைருந்துப் பரிரோதமனகள் உள்ளிட்ெ உெல்நல ைற்றும் பாதுகாப்புத் திட்ெங்கள் ைற்றும் ரேமவகமளத் திட்ெமிெல்
ைற்றும் வழங்குதல், டதாழிலாளர் ஊதியத்தின் டேயலாக்கம் ைற்றும் இதுரபான்ற உெல்நலம் ைற்றும் பாதுகாப்புத்
திட்ெங்கள்
உலகளாவிய நிறுவன ஊழியர் எண்ணிக்மக, இெத் தகவல்கள் ைற்றும் டபாருந்தக் கூடிய ேட்ெத்தின் மூலம்
ரதமவப்பெக் கூடிய பணி டேய்வதற்கான உரிமை, பணியிெச் சூழல், உெல்நல ைற்றும் பாதுகாப்பு அறிக்மக ைற்றும்
நிர்வாகம் ரபான்ற அறிக்மகயிெல்கள் உள்ளிட்ெ அறிக்மகயிெல் ைற்றும் புள்ளிவிவேப் பகுப்பாய்வுகள்
பின்வருபமவ உள்ளிட்ெ உெல்நலப் பாதுகாப்மப நிர்வகித்தல்
o அணுகல் கட்டுப்பாடுகள் ைற்றும் பாதுகாப்பு
o பணியிெ அணுகல் ைற்றும் பாதுகாப்பு
o ரபரிெர் தயார்நிமல
கணினி வமலயமைப்புகள், மின்னஞ்ேல், இமைய அணுகல், நிறுவன வளத் திட்ெமிெல் (“ERP”) அமைப்புகள்
ைற்றும் பணிரயாட்ெங்கள் ரபான்ற தகவல் டதாழில்நுட்பங்கமள (“IT”) நிர்வகித்தல் ைற்றும் பாதுகாத்தல், இதில்
பின்வருபமவயும் அெங்கும்:
o கணினி ைற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கான அணுகல் கட்டுப்பாடுகள் ைற்றும் பாதுகாப்பு
o இமையம், அகஇமையம், மின்னஞ்ேல் , ேமூக ஊெகம் ைற்றும் பிற மின்னணு அமைப்பு அணுகல்
o மவேஸ், ஊடுருவல் ைற்றும் தனிநபர் அச்சுறுத்தல் ஸ்ரகனிங் ைற்றும் பகுப்பாய்வு
o பாதுகாப்பு ைற்றும் உதவிமைய ரநாக்கங்களுக்காக பதிவுகளின் உருவாக்கம் ைற்றும் பகுப்பாய்வு
o உதவி மைய ஆதேவு ைற்றும் அமைப்பு நிர்வாகச் டேயல்பாடுகமள வழங்குதல்
o தேமவக் காப்டபடுத்தல் ைற்றும் மீட்டெடுத்தல் ைற்றும் அபாய மீட்பு ரேமவகமள வழங்குதல்
குறிப்பிட்ெ UTC டோத்துக்கள் ைற்றும் ரேமவகளின் நிர்வாகத்துக்காக வழங்கப்பட்ெ குறிப்பிட்ெ பயன்பாடுகள்,
பாதுகாப்பு ைற்றும் டேயல்திறனுக்காக இெைறிதல், காலகட்ெம் ைற்றும் பிற டெலிரைட்டிக்ஸ்கள்
இறக்குைதி / ஏற்றுைதிக்கான பதிவுகள் ைற்றும் அனுைதிகள், கட்டுப்படுத்தப்பட்ெ டதாழில்நுட்பங்கள்
ைற்றும்/அல்லது ேேக்குகளின் அணுகமலத் தீர்ைானித்தல் ைற்றும் தமெடேய்யப்பட்ெ அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ெ
நாடுகள் அல்லது தேப்புகளுக்கான பரிரோதமனகள் உள்ளிட்ெ இறக்குைதி, ஏற்றுைதி ைற்றும் பிற ேர்வரதே வர்த்தகக்
கட்டுப்பாடுகளின் இைக்கத்மத உறுதிடேய்தல்
UTC குமறதீர்ப்பு ஆமையத் திட்ெத்துக்கு ேைர்ப்பிக்கப்பட்ெ ரகள்விகள் அல்லது குமறகளுக்குப் பதிலளித்தல்
டபாருந்தக்கூடிய டகாள்மககள், ஒழுங்குமுமற ைற்றும் ேட்ெத்துெனான இைக்கத்மத உறுதி டேய்வதற்கு
தணிக்மககள் ைற்றும் இைக்க ைறுஆய்வுகமள ரைற்டகாள்ளுதல்
கருத்து முேண்பாடுகமள ைதிப்பிடுதல் ைற்றும் அறிக்மகயிடுதல்
ேட்ெம், உலகளாவிய டநறிமுமற ைற்றும் இைக்கம் ைற்றும் ேர்வரதே வர்த்தக இைக்கத்தின் ைறுஆய்வுகள் ைற்றும்
அேோங்க முகமைகளின் டவளிப்பாடுகள் உள்ளிட்ெ உள்புற ைற்றும் டவளிப்புற விோேமைகமள ரைற்டகாள்ளுதல்
ைற்றும் நிர்வகித்தல்
ேர்ச்மே நெவடிக்மக, ஆதாே ரேகரிப்பு, கண்ெறிதல், நிலுமவ வழக்குகள் ைற்றும் மின் கண்ெறிதல் முயற்சிகள்
உள்ளிட்ெ ேட்ெ வழக்குகள், நடுவர் தீர்ப்பாயம், நிர்வாகம் அல்லது ஒழுங்காண்மை வழக்குகளில் வழக்குத்
டதாெர்தல் ைற்றும் இழப்பீட்டுக் ரகாருதல்கமள வாதிெல்
ேட்ெ அைலாக்கம் ைற்றும் பிற அேோங்க விோேமைகளுக்குப் பதிலளித்தல்
உரிைம் பதிவு டேய்தல் உள்ளிெ பல அறிவுோர் டோத்துரிமைகமளப் பாதுகாத்தல்
ஒருங்கிமைப்புகள், மகயகப்படுத்தல்கள் ைற்றும் டோத்துக்கமள விற்பதற்காகத் திட்ெமிெல் அல்லது அவற்மற
டேயல்படுத்துதல் உள்ளிட்ெ வர்த்தகத் திட்ெமிெல்கள்
UTC பங்குகளில் உரிமை டகாண்டுள்ள ஊழியர்களுக்கான முதலீட்ொளர் நிர்வாகச் டேயல்பாடுகமள ஏற்பாடு
டேய்தல்
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●

டபாருந்தக் கூடிய ேட்ெம் ைற்றும் ஒழுங்குமுமறகளின் மூலம் ரதமவப்படுவதற்கு ஏற்ப அல்லது டவளிப்பமெயாக
அங்கீகரிக்கப்படுள்ளபடி

யேைரிக்கின்ற தைவல்ைமை UTC யொருடன் ெகிர்கிறது?
ஊழியர் தகவலுக்கான அணுகல் ரதமவயின் அடிப்பமெயில் வழங்கப்படுகிறது. உதாேைத்திற்கு, உலடகங்கிலும் உள்ள
நிருவனத்துள்ரள இருக்கக்கூடிய ைனிதவளம் ைற்றும் ஊதிய நிபுைர்கள், தங்களின் டபாறுப்பின் கீழுள்ள பகுதிகளுக்கு
தனிப்பட்ெ தகவமல அணுக முடியும். குறிப்பிட்ெ UTC IT அமைப்புகளில் பணிபுரியும் ஒருசில நபர்களுக்கு
இருக்கக்கூடிய உலகளாவிய ைனிதவளத் திட்ெங்களுக்கான டபாறுப்புக்களின் காேைைாக, அவர்களால் எல்லா
தனிப்பட்ெ தகவல்கமளயும் அணுகிெ முடியும். ரைலாளர்கள் ைற்றும் ரைற்பார்மவயாளர்கள், தங்களின் ஊழியர்களின்
பணி டதாெர்பான தகவல்கமள அணுக முடியும். ஆனால், எல்லா தனிபட்ெ தகவல்கமளயும் அணுகிெ முடியாது.
ரைற்குறிப்பிட்ெ ரநாக்கங்களுக்காக UTC டேயல்பாட்டு நிறுவனங்கள், துமை நிறுவனங்கள், உலகளாவிய பிரிவுகள்
அல்லது குழுக்களின் ைத்தியில் தனிப்பட்ெ தகவல்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ைற்றும் பகிேப்படுகிறது. வழக்கைான
வர்த்தகச் டேயல்பாடுகளில் உதவுவதற்காக வாடிக்மகயாளர்கள், ோத்தியைான வாடிக்மகயாளர்கள் ைற்றும் வர்த்தக்
கூட்ொளர்களுென் உங்கள் வர்த்தகத் டதாெர்புத் தகவல்கமளப் பகிேலாம். UTC நிறுவனம் அதன் வர்த்தகங்களின்
ைத்தியில் உங்கள் தனிப்பட்ெ தகவமலப் பரிைாற்றும்ரபாது, டபாருந்தக்கூடிய ேட்ெம் ைற்றும் பெருநிறுவனக்
பைொள்மைக் மையயடு பிரிவு 24 -இல் உள்ளெக்கப்பட்டுள்ள UTC -யின் பெருநிறுவன விதிைளுக்கு இணங்குதல் உள்ளிட்ெ
UTC -யின் டபருநிறுவனக் டகாள்மகக் மகரயட்டுக்கு இைங்க அதமன ரைற்டகாள்ளும்.
கூடுதலாக, நம்பகைான ரேமவ வழங்குநர்கள், ஆரலாேகர்கள் ைற்றும் UTC வேதிகள் ைற்றும் அமைப்புகளுக்கான
அணுகல் அனுைதிக்கப்பட்ெ ஒப்பந்ததாேர்கள் ைற்றும் அேோங்க முகமைகள் ைற்றும் ேட்ெத்தின் ரதமவக்ரகற்ப
ைற்றவர்கள் ரபான்ற மூன்றாம் தேப்பினர்களுக்கு ரதமவயின் அடிப்பமெயில் தனிப்பட்ெ தகவல்களின் அணுகமல UTC
வழங்கலாம் அல்லது அவர்களுென் பகிேலாம். பின்வரும் காேைங்களுக்காக ைட்டுரை உங்கள் தனிப்பட்ெ தகவல்கமள
UTC குழுைங்களுக்கு டவளிரய UTC பகிரும்:
●

●

●
●
●

UTC, தனது ோர்பாகச் ரேமவகமள ரைற்டகாள்வதற்காக ரேமவ வழங்குநர்கமள அனுைதிப்பதற்கு. அத்தமகய
சூழல்களில், ரைற்குறிப்பிட்ெ ரநாக்கங்களுக்காக ைட்டுரை ரேமவ வழங்குநர்களிெம் UTC தகவல்கமளப் பகிரும்.
இந்தச் ரேமவ வழங்குநர்கள், நைது ோர்பாக ரேமவகமள ரைற்டகாள்வதற்கு அல்லது ேட்ெத் ரதமவகளுக்கு
இைங்குவதற்குத் ரதமவப்படும் சூழல்கமளத் தவிே பிற சூழல்களில் தகவல்கமளப் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது
டவளிப்படுத்துவதற்கு ஒப்பந்த ரீதியாக கட்டுப்படுத்தப்படுவர்.
வரி ைற்றும் ஒழுங்குமுமற விதிகளுக்கு இைங்குதல், டதாழிலாளர்/வர்த்தகச் ேங்கங்கள் ைற்றும் பணிக்
கவுன்சில்களுென் தேவுகமளப் பகிர்தல் ைற்றும் நீதிைன்ற நெவடிக்மக அல்லது ேட்ெ அைலாக்க ஆமையங்கள்
அல்லது பிற ேட்ெ ஒழுங்குமுமற ஆமையங்களின் ேட்ெ ரகாரிக்மககளுக்குப் பதிலளித்தல் ரபான்ற பல ேட்ெ
விதிமுமறகளுக்கு இைங்குதல்
ேந்ரதகத்துக்கு இெைான அல்லது உண்மையான ேட்ெ விரோத நெவடிக்மகமய விோரித்தல்
உெல் காயம் அல்லது நிதி இழப்மபத் தடுத்தல்
நைது வர்த்தகம் அல்லது டோத்துக்களின் (திவால் உள்பெ) ஒரு பகுதிமயரயா அல்லது முழுமையுரைா விற்பமத
அல்லது பரிைாற்றுவமத ஆதரித்தல்

உங்ைள் தனிப்ெட்ட தைவமல UTC எங்கு யேமிக்கிறது?
பல்ரவறு நாடுகளில் அமைந்துள்ள ஓர் உலகளாவிய நிறுவனைாக UTC இருப்பதால், ரைற்குறிப்பிட்ெ ரநாக்கங்களுக்காக
நாங்கள் உங்கள் தகவல்கமள ஒரு ேட்ெ நிறுவனத்தில் இருந்து ைற்டறான்றிற்ரகா அல்லது ஒரு நாட்டில் இருந்து ைற்டறாரு
நாட்டிற்ரகா பரிைாற்றலாம். இந்த நாடுகள் அடைரிக்கா, டைக்ஸிரகா, கனொ ைற்றும் ஐரோப்பாவில் உள்ள பல நாடுகள்
ைற்றும் ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா ைற்றும் ைத்திய கிழக்கு நாடுகள் ரபான்றமவ உள்ளிட்ெ பல நாடுகமள உள்ளெக்குகிறது.
நாங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ெ தகவல்கமள டபாருந்தக்கூடிய ேட்ெத் ரதமவகளுக்கு இைங்க பரிைாற்றுரவாம் ைற்றும்
ரைற்குறிப்பிட்ெ ரநாக்கங்களுக்கான ரதமவ வேம்பு வமே ைட்டுரை பரிைாற்றுரவாம்.
தனிப்பட்ெ தகவல்கமள எல்மலகமளத் தாண்டி பரிைாற்றுவதற்கு உதவுவதற்கு, கிமெக்கப்டபறக்கூடிய ேட்ெ
முமறமைகமள UTC நம்பியுள்ளது. பரிைாற்றத்மத அங்கீகரிப்பதற்கு தேநிமலயான ஒப்பந்த விதிகள் (ைாதிரி உட்பிரிவுகள்
எனவும் அமழக்கப்படுகிறது) அல்லது டபருநிறுவன விதிகளுக்கு இைங்குதமல UTC நம்பியுள்ளது ைற்றும் அந்தத்
ரதமவகளுக்கும் இந்த அறிக்மகக்கும் இமெரய முேைாக இருக்கக்கூடிய ரதமவகளுக்கு UTC இைங்கிடும். UTC -யின்
பெருநிறுவன விதிைளுக்கு இணங்குதல் என்பமதப் பற்றி அறிய http://www.utc.com/Pages/Privacy.aspx -இல் உள்ள
டிோப்ெவுன் டைனுமவ பயன்படுத்தவும்.
உங்ைள் தனிப்ெட்ட தைவல்ைமை UTC எவ்வொறு ெயன்ெடுத்தலொம் என்ெது குறித்து உங்ைளுக்கு இருக்ைக் கூடிய விருப்ெத்
யதர்வுைள் என்ன?
UTC -யின் உலகளாவிய ைனிதவள ரைலாண்மைக்கு உங்கள் தனிப்பட்ெ தகவல்கள் முக்கியைானமவ. முடிவாக,
உள்நாட்டுச் ேட்ெம், கூட்டுப் ரபேம் அல்லது UTC -யால் ஒப்புக்டகாள்ளப்படும் பணிக் கவுன்சில் கட்டுப்பாடுகளுக்கு
முேைாக இல்லாதவமே, இந்த அறிக்மகயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு உங்கள் தனிப்பட்ெ தகவல்களின் பயன்பாடு
என்பது உங்கள் பணிக்குப் டபாதுவாகத் ரதமவயானரத. உங்களுக்கு ஊதியம் வழங்குவதற்கு, உங்கள் பணிமய
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நிர்வகிப்பதற்கு, வரிச் ேட்ெங்கள் ைற்றும் இைக்க ஒழுங்குமுமறகள் ரபான்ற ேட்ெக் கெப்பாடுகளுக்கு இைங்குவதற்கு
உங்கள் தனிப்பட்ெ தகவல்கள் ரதமவ.
நீங்கள் பணி டேய்கின்ற இெத்மதச் ோர்ந்து, உள்நாட்டுச் ேட்ெத்தின்படி குறிப்பிட்ெ சூழல்களில் தனிப்பட்ெ தகவல்களின்
ரேகரிப்பு, பயன்பாடு ைற்றும்/அல்லது டவளிப்பாடுக்கு உங்களின் ஒப்புதல் ரதமவப்பெலாம். அவ்வாறு ரதமவப்படும்
இெங்களில், டபாருத்தைான ைற்றும் அனுைதிக்கப்பட்ெ வமககளில் உங்கள் ஒப்புதமல UTC ரகட்டிடும்.
தனிப்ெட்ட தைவல்ைமை UTC எவ்வைவு ைொலம் தக்ைமவக்கிறது?
உங்கள் பணிக்காலம் வமேயிலும் ைற்றும் டபாருந்தக்கூடிய ேட்ெம் அல்லது ஒழுங்குமுமற, நீதிைன்றம், நிர்வாகம்
அல்லது நடுவர் தீர்ப்பாய நெவடிக்மககள் அல்லது தணிக்மகத் ரதமவகள் ரபான்றவற்றின் ரதமவக்ரகற்ப கூடுதல்
காலகட்ெத்துக்கும் உங்கள் ைனிதவளத் தனிப்பட்ெ தகவல்கமள UTC தக்கமவக்கிறது. உங்கள் ைனிதவளத் தகவல்கள்
குறித்த ரைலதிக குறிப்பிட்ெ தகவல்களுக்கு, உங்கள் உள்ளூர் ைனிதவளத் துமறப் பிேதிநிதிமய டதாெர்பு டகாள்ளுங்கள்.
இல்மலடயன்றால், பின்வரும் பல ரநாக்கங்களுக்காக வர்த்தகம் ைற்றும் ேட்ெ ரநாக்கங்களின் ரதமவக்ரகற்ப UTC
தேவுகமளத் தக்கமவக்கலாம்: (a) ேட்ெப்பூர்வ வர்த்தக ரநாக்கங்களுக்காக ரதமவப்படும் தேவுகள், உதாேைத்திற்கு
வாடிக்மகயாளர்களுென் ரகாப்புகள், ரேமவகள், டதாழில்நுட்பங்கள், வர்த்தகப் பங்காளிகளுென் பணிபுரிவதற்கு,
உங்கள் தகவல்கமள உள்ளெக்கிய பிற பணி ோர்ந்த விஷயங்களுக்கு; (b) டபாருந்தக் கூடிய தக்கமவப்பு காலத்துக்கு
உட்பட்ெ பகிேப்பட்ெ ரேமிப்பக இெங்களில் நீங்கள் ரேமித்த தேவுகள்; (c) டேயலுறு ேட்ெ விோேமை, நீதிைன்ற அல்லது
நிர்வாக ஆமையத்தின் நெவடிக்மக, தணிக்மக அல்லது பிற ேட்ெ ரதமவகளுக்கு உட்பட்ெ தேவுகள் (d) ஒப்பந்தரீதியாக,
ேட்ெ ரீதியாக, ஒழுங்குமுமற அல்லது தணிக்மக கெப்பாடுகளின் கீழ் UTC தக்கமவக்க ரவண்டிய தேவுகள்.
குறிப்பிட்ட ஊழியர்ைள் அறியயவண்டிய கூடுதல் தைவல்ைள் என்பனன்ன?
தனியுரிமை விதிைள் பைொண்ட EU ைற்றும் பைொலம்பியொ, பேர்பியொ ைற்றும் பிலிப்மென்ஸ் யெொன்ற பிற ொடுைளில் உள்ை
ஊழியர்ைள்: நீங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ெ தகவல்கமள அணுகரவா, திருத்தரவா அல்லது அழிக்கரவா அல்லது அவற்றின்
மீது கட்டுப்பாடுகமளக் ரகாேரவா அல்லது குறிப்பிட்ெ தனிப்பட்ெ தகவல்கமள டேயலாக்குவதற்கு ஆட்ரேபம்
டதரிவிக்கரவா அல்லது குறிப்பிட்ெ சூழல்களின் கீழ் தேவு பரிைாற்றத்மதக் ரகாேரவா உரிமை உள்ளது. உங்கள் தேமவ
அணுக, திருத்த, அழிக்க, ஆட்ரேபிக்க அல்லது கட்டுப்பாடுகமளக் ரகாே அல்லது பரிைாற்றத்மதக் ரகாருவதற்காக UTC ஐ டதாெர்பு டகாள்வதற்கு, இந்த அறிக்மகயின் முடிவில் குறிப்பிெப்பட்டிருக்கும் டதாெர்பு முமறகமளப்
பயன்படுத்திடுங்கள். உங்கள் ரதசிய அல்லது ைாநிலத் தேவுப் பாதுகாப்பு ஆமையத்தில் நீங்கள் புகாேளிப்பதற்கு
உரிமையுள்ளது. இது ரைற்பார்மவ அதிகாேம் என்றும் அறியப்படுகிறது. உங்கள் ரதசிய அல்லது உள்நாட்டு அேோங்க
ஒழுங்குமுமற ஆமையங்களின் டதாெர்புத் தகவல்கமள உள்ளெக்கிய துமை ஆவைமும் உங்களுக்கு
வழங்கப்பெலாம். உங்கள் தேவுப் பாதுகாப்பு அதிகாேத்மத அமெயாளம் காண்பதற்கு உங்களுக்கு உதவி ரதமவப்படும்
பட்ேத்தில், (privacy.utc.com -இல் பட்டியலிெப்பட்டுள்ள)உங்கள் தனிப்பட்ெ நிபுைர் அல்லது தேவுப் பாதுகாப்பு
அதிகாரிமயத் டதாெர்பு டகாள்ளுங்கள்.
அபைரிக்ைொவில் வசிக்கும் ஊழியர்ைள் வரி ைற்றும் ஊதிய ரநாக்கங்களுக்காக, ேட்ெத்தால் ரதமவப்படும் இெங்களில்
ேமூகப் பாதுகாப்பு எண்கமள (ரோஷியல் டேக்யூரிட்டி நம்பர்) UTC ரேகரிக்கிறது. ேமூகப் பாதுகாப்பு எண்கமள UTC
ரேகரிக்கும்ரபாது ைற்றும்/அல்லது பயன்படுத்தும்ரபாது, அதன் இேகசியத்தன்மைமயப் பாதுகாத்தல், ரேகரிப்மபக்
கட்டுப்படுத்துதல், ரதமவக்ரகற்ற அணுகமல உறுதி டேய்தல், டபாருத்தைான டதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்புகமளச்
டேயல்படுத்துதல் ைற்றும் முமறயான அகற்றத்மத உறுதி டேய்தல் ரபான்றவற்றின் மூலம் முமறயான அக்கமறமய UTC
ரைற்டகாண்டிடும்.
தங்ைளின் குடும்ெத்தினர்ைள் ைற்றும் ைற்றவர்ைள் குறித்த தைவமலப் ெகிரும் ஊழியர்ைள்: அவேேகால டதாெர்புத்
தகவல்களுக்கு, கிமெக்கப்டபறும் நலன்கள் டகாண்டு ோர்ந்துள்ளவர்கமளக் காப்பீடு டேய்வதற்கு ைற்றும்
பயனாளிகமள அமெயாளம் காண்பதற்கு, நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தினர்கள் ைற்றும் உங்களுென் டதாெர்புமெய
ைற்றவர்கள் குறித்த தகவல்கமள UTC க்கு நீங்கள் வழங்குவது விருப்பத் ரதர்விலானது. UTC -க்கு அந்தத் தகவல்கமள
வழங்குவதற்கு முன்பு, அவ்வாறு டேய்வதற்கு உங்களுக்கு ேட்ெ அனுைதி உள்ளதா என்பமத நீங்கள் உறுதி
டேய்துடகாள்ள ரவண்டும். பதிடனட்டு வயதுக்குட்பட்ெ குழந்மதகளின் ேட்ெப் பிேதிநிதியாக தகவமல வழங்கும்
வமகயில், அமவ வழங்கப்பட்ெதற்கான ரநாக்கங்களுக்கு ஏற்ப ைற்றும் இந்த அறிக்மகயில் குறிப்பிெப்பட்ெ
ரநாக்கங்களுக்கு ஏற்ப அவற்மற ரேகரிக்கவும், டேயலாக்கவும் பரிைாற்றவும் நீங்கள் UTC -க்கு ஒப்புதலளிக்கிறீர்கள்.
உங்ைள் தனிப்ெட்ட தைவல்ைளின் அணுைல், திருத்தம், ைொற்றம் அல்லது நீக்ைம் அல்லது ைலுக்ைொன யைொருதமல நீங்ைள்
எவ்வொறு பேய்யமுடியும்?
பல்ரவறு UTC HR அமைப்புகளில் உள்ள தங்களின் டபரும்பாலான தனிப்பட்ெ தகவல்கமள டபரும்பாலான ஊழியர்கள்
ரநேடியாக அணுகிெ முடியும் ைற்றும் அவர்கள் அந்த ரநேடி அணுகமலப் பயன்படுத்தி தங்களின் தனிப்பட்ெ
தகவல்கமள அணுகவும், திருத்தவும், ைாற்றவும், நீக்கவும் அல்லது நகடலடுக்கவும் முடியும். தனிப்பட்ெ ஊழியர்களின்
ரகாரிக்மகயின் ரபரில், அவர்களின் அணுக இயலாத தனிப்பட்ெ தகவல்களுக்கான நியாயைான அணுகமல UTC
அவர்களுக்கு வழங்கலாம். ரநேடி அணுகல் இல்லாத அல்லது கூடுதல் அணுகல் ரதமவப்படும் ஊழியர்கள், தங்களின்
உள்நாட்டு HR பிேதிநிதிமயத் டதாெர்பு டகாள்ள ரவண்டும். ைனிதவளத் தேவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ெ உங்கள் தனிப்பட்ெ
தகவல்கள் டதாெர்பான ரகாரிக்மககளுக்கு, உங்கள் உள்நாட்டு டநறிமுமறகள் ைற்றும் இைக்க அதிகாரி, உங்கள் தேவுப்
பாதுகாப்பு அதிகாரி அல்லது உங்கள் தனியுரிமை நிபுைமேத் டதாெர்பு டகாள்ளுங்கள் (கூடுதல் விவேங்களுக்கு கீரழ
பார்க்கவும்). அணுகல், திருத்தம், ைாற்றம், நீக்கம் அல்லது நகமலப் டபறுவதற்கான ரகாரிக்மக முழுமையாகரவா
அல்லது பகுதியளவிரலா நிோகரிக்கப்படுவதற்கு, ேட்ெரீதியான அல்லது பிற காேைங்கள் இருக்கலாம்.
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UTC -ஐ நீங்ைள் எவ்வொறு பதொடர்பு பைொள்ை முடியும்?
உங்கள் தனிப்பட்ெ தகவல் குறித்த ரகள்விகள் அல்லது கவமலகள் இருந்தாரலா அல்லது உங்கள் தனிப்பட்ெ
தகவல்களின் தேவுக் கட்டுப்பாட்ொளர்களாக எந்த UTC நிறுவனங்கள் உள்ளன என்பது குறித்த தகவமல அறிய
விரும்பினாரலா, நீங்கள் உங்கள் உள்நாட்டு HR பிேதிநிதி, உள்நாட்டு டநறிமுமற ைற்றும் இைக்க அதிகாரி, குமறதீர்ப்பு
திட்ெம் அல்லது உங்கள் தனியுரிமை நிபுைர் அல்லது தேவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிமயத் டதாெர்புடகாள்ள ரவண்டும்.
குமறதீர்ப்பு திட்ெத்மத நீங்கள் பின்வருவதில் டதாெர்பு டகாள்ளலாம்:
இமையம்
அஞ்ேல்

http://ethics.utc.com/Pages/Ombudsman%20Program.aspx
United Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program
10 Farm Springs Road
Farmington, CT 06032 USA

தனியுரிமை நிபுைர்கள் ைற்றும் தேவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் பட்டியல் பின்வரும் இமையபக்கத்தில் உள்ளது
privacy.utc.com. UTC தனியுரிமை அலுவலகத்மத நீங்கள் பின்வரும் மின்னஞ்ேலில் டதாெர்பு டகாள்ளலாம்
privacy.compliance@utc.com. டநறிமுமற ைற்றும் இைக்க அதிகாரிகளின் பட்டியல் பின்வரும் இமையபக்கத்தில் உள்ளது
ethics.utc.com.
ைமடசியொை ைமடசியொைத் திருத்தியது: 5 ஏப்ேல் 2018
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