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ก. บทน า  

 

RTX  เคารพซึง่ผลประโยชน์ความเป็นสว่นตัวทีถู่กตอ้งตามกฎหมายของบุคคลผูค้รอบครองขอ้มลู

สว่นบุคคล ยกตัวอย่างเชน่ กรรมการ, เจา้หนา้ที,่ พนักงาน, ผูว่้าจา้ง, ลูกคา้, ผูผ้ลติ และผูข้าย 

 

RTX ไดน้ ากฎในการผูกพันบรษัิท (“BCRs”) มาใชส้ าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของปัจเจกชน RTX .  

United Technologies EU (“RTX EU”)1 ผูน้ าของบรษัิทในเครอืร่วมกับส านักงานบรษัิทของ RTX 
(ส านักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมรกิา) เป็นผูรั้บผดิชอบเยียวยาความเสยีหายที่เกดิจากการ

ละเมดิกฎในการผูกพันบรษัิท 
 

เอกสารแนบทา้ย ก. ไดใ้หค้ านยิามเงือ่นไขและตัวย่อใชส้ าหรับกฎในการผูกพันบรษัิท (BCRs) นี้
ไว ้
 

RTX ถ่ายโอนขอ้มูลสว่นบุคคล รวมไปถงึขอ้มูลทรัพยากรบุคคล (พนักงานและแรงงานทีจ่า้งจาก

ภายนอก), ขอ้มลูเพือ่ใชต้ดิต่อทางธุรกจิกับลูกคา้ ผูผ้ลติ ผูข้าย ตัวแทนการขาย และคู่คา้ทาง
ธุรกจิต่าง ๆ ขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากผูใ้ชส้นิคา้ของ RTX ขอ้มูลโดยเฉพาะทั่วไป เชน่ ชือ่และทีอ่ยู่ และ
ขอ้มูลบัตรเครดติ ขอ้มูลของผูเ้ยีย่มชมและตัวแทนการขายทีไ่ม่ใชพ่นักงานและผูจ้ดัจ าหน่าย และ

ขอ้มูลทีจ่ดัเก็บไดจ้ากการใชส้นิคา้และบรกิารของ RTX เอง ขอ้มูลสว่นบุคคลทีถู่กถ่ายโอนภายใต ้
RTX นัน้ขึน้อยู่กับสนิคา้และบรกิารทีจ่ัดหามาให ้ และการชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็นเพือ่การบรกิารหรอื
โครงการเฉพาะขอ้มูลทีเ่พิม่จ านวนขึน้จะถูกถ่ายโอนไปยังส านักงานบรษัิทของ RTX ทีต่ัง้อยู่ใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ช. การบงัคบัใช ้

 

1. กฎในการผูกพันบรษัิทเหล่าน้ีใชบ้ังคับส าหรับส านักงานบรษัิทและหน่วยปฏบิัตกิารของ RTX ซึง่ไดล้ง
นามไวภ้ายใตข้อ้ตกลงภายในบริษัท บริษัทเหล่าน้ีตอ้งแน่ใจไดว่้าบุคลากรของตนปฏิบัติตนให ้

สอดคลอ้งกับกฎในการผูกพันบรษัิทเหล่าน้ีเมือ่ตอ้งด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละ

บุคคล RTX จะควบคุมเพื่อใหแ้น่ใจว่าไดม้ีการปฏิบัติตามกฎในการผูกพันบริษัทที่ชัดเจนและ
สอดคลอ้งกันทั่วทัง้บรษัิท 
 

2. RTX จะปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับขัน้ต ่าทัง้หมดทีใ่ชบ้ังคับทั่วโลกอันเกีย่วขอ้งกับการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้ก าหนดตามกฎหมายทอ้งถิน่ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดอื่น ๆที่น ามาปรับใชกั้บ 

RTX อันมีการก าหนดมาตรฐานในการปกป้องขอ้มูลในระดับที่สูงกว่าจะตอ้งใหม้ีล าดับความส าคัญ
เหนือกฎในการผูกพันบรษัิทหากกฎหมายทีน่ ามาปรับใชม้คีวามขัดแยง้กับกฎในการผูกพันบรษัิททีอ่าจ
ท าใหส้ านักงานบรษัิทหรอืหน่วยปฏบิัตกิารจ านวน 1 แห่งหรือมากกว่าถูกกดีกันจากการปฏบิัตหินา้ที่

ของตนภายใตก้ฎในการผูกพันบริษัท และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการกระท าการใด ๆภายใต ้
ขอ้ก าหนดฉบับนี้ บรษัิทที่เกีย่วขอ้งเหล่าน้ีจะตอ้งแจง้แก่ หัวหนา้เจา้หนา้ทีด่า้นความเป็นส่วนตัวของ 
RTX (‘’RXT CPO’’) โดยทันที ยกเวน้ในกรณีที่ขอ้มูลนั้นไดถู้กหา้มโดยหน่วยงานผูบ้ังคับใชก้ฎหมาย

หรอืโดยตัวบทกฎหมาย 

 

1United Technologies EU, Avenue des Arts 58, 1000 Brussels. 
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หัวหนา้เจา้หนา้ทีด่า้นความเป็นส่วนตัวของ RTX ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรกึษาดา้นความเป็นสว่นตัว

องคก์รและหน่วยงานทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งก าหนดการด าเนนิการทีเ่หมาะสม และในกรณีทีเ่กดิขอ้
สงสัยใด ๆใหป้รกึษากับหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลผูม้อี านาจ 

 

3. กฎในการผูกพันบริษัทเหล่าน้ีจะน าไปใชกั้บหน่วยปฏิบัติการและส านักงานบริษัทเมื่อหน่วยงาน
เหล่านั้นไดด้ าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลในนามของหน่วยงานอื่น ๆ ของ 

RTX หน่วยงานประมวลผลขอ้มูลจะตอ้งถูกผูกพันดว้ยเงื่อนไขการประมวลผลตามที่ก าหนดไวใ้น
เอกสารแนบทา้ย ข. ของกฎในการผูกพันบรษัิทเหล่านัน้ 
 

4. ในกรณีทีเ่กดิขอ้ขัดแยง้ระหว่างกฎในการผูกพันบรษัิทและ ขอ้ 24 ในคู่มอืนโยบายของบรษัิท กฎใน
การผูกพันบรษัิทเหล่านัน้จะมอี านาจเหนือกว่าในเรือ่งของขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่กดิขึน้โดยทางตรงหรอื
ทางออ้มจากเขตเศรษฐกจิในยุโรปหรอืประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ 
 

ญ. ขอบขา่ยงาน 

กฎในการผูกพันบรษัิทเหล่านี้จะใชบั้งคับแกก่ารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลโดย 

RTX ไม่ว่าจะเกดิขึน้ที่ใดก็ตาม เวน้แต่ (1) ขอ้ก าหนดเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความยินยอมที่ชัดแจง้
ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดออ่น (2)ขอ้ก าหนดที่ระบุใน ย่อหนา้ที่ 1 ถงึ 6 ของขอ้ 
ง.6 เกีย่วกับการบังคับใชส้ทิธขิองบุคคลและการรับรอง (3) ขอ้ ข.4 ที่เกีย่วเนื่องกับขอ้แตกต่าง

ระหว่างกฎในการผูกพันบรษัิทและขอ้ 24 ในคู่มอืบรษัิทและ (4) ขอ้ก าหนดของขอ้ ง.1(ง); และ
(5) สว่นของขอ้ ง.1(ฉ) ทีเ่กีย่วเนื่องกับการแบ่งปันขอ้มูลแก่หน่วยงานของรัฐผูค้วบคุมการบังคับ
ใชก้ฎหมาย จะน ามาปรับใชต้่อขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกดิขึน้จากเขตเศรษฐกจิในยุโรปหรือประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนดโ์ดยทางตรงหรอืทางออ้มเพยีงเท่านัน้ 

ฏ. นโยบาย 

1. หลกัความเป็นสว่นตวั :  ในการกระท าทุกอย่าง RTX จะตอ้ง: 

ก) ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลอย่างยุตธิรรมและถูกกฎหมาย 

ขอ้มูลสว่นบุคคลของแต่ละบุคคลจะถูกประมวลผลเพือ่วัตถุประสงคต์ามทีไ่ดร้ะบุไว ้(1) บนพืน้ฐาน

ของความยนิยอม (2) เมื่อถูกรอ้งขอหรอือนุญาตโดยกฎหมายของประเทศซึง่เป็นตน้ก าเนดิ (3) 
เพื่อวัตถุประสงคท์ี่ถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น เพื่อหารบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคล การสือ่สาร
ทางธุรกจิกับลูกคา้และผูผ้ลติและการคุกคามท าใหเ้สยีหายแกร่่างกาย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลจะถูกประมวลผลเพยีงในกรณี (1) เมื่อถูกรอ้งขอโดยกฎหมาย
ของประเทศซึง่เป็นตน้ก าเนิดของขอ้มูล (2) เมื่อมีการยินยอมโดยชัดแจง้ของบุคคลที่ไดร้ับ
อนุญาตตามกฎหมาย หรอื (3) เมือ่มคีวามจ าเป็นเพือ่ปกป้องสทิธเิกีย่วกับชวีติของบุคคล หรอืการ
รเิริม่ กระท าการ หรอืต่อสูค้ดคีวามโดยส านักงานบรษัิทหรอืหน่วยปฏบิัตกิาร 
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ขอ้มูลสว่นบุคคลของแต่ละบุคคลจะไม่ถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงคท์ี่ขัดแยง้ใด ๆ เวน้แต่ไดร้ับ
การอนุญาตภายใตเ้งื่อนไขขอ้ใดที่ก าหนดไวใ้นย่อหนา้ก่อนหนา้น้ี  ยกตัวอย่างเช่น ไดร้ับการ

ยนิยอมครัง้ใหม่ 

ข) ประมวลขอ้มูลสว่นบุคคลเพยีงเท่าทีเ่กีย่วขอ้ง  

RTX จะตอ้งใชค้วามพยายามเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของแต่ละบุคคลนัน้
พอเพียง เป็นไปเท่าที่เกี่ยวขอ้งและไม่มากเกินไปกว่าวัตถุประสงค์ส าหรับการประมวลผล 

นอกจากนั้น RTX จะไม่รักษาซึง่ขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลนานเกินกว่าที่จ าเป็นตาม
วัตถุประสงคท์ี่เก็บขอ้มูลนั้นมา เวน้แต่ดว้ยความยนิยอมเพือ่น าขอ้มูลไปใชเ้พื่อวัตถุประสงคใ์หม่ 

หรือตามที่รอ้งขอโดยกฎหมาย ขอ้บังคับ กระบวนการทางศาล กระบวนการทางฝ่ายบริหาร 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรอืกระบวนการตรวจสอบทีน่ ามาปรับใช ้RTX จะใชค้วามพยายาม
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลสว่นบุคคลของแต่ละบุคคลทีอ่ยู่ในครอบครองนัน้ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน 

ค) ใหก้ารบอกกล่าวที่เหมาะสมแก่บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลทีห่น่วยปฏบิัตกิารน าไป
ประมวลผล 

เวน้แต่บุคคลนัน้ไดร้ับทราบถงึขอ้มูลน้ีแลว้ ส านักงานบรษัิทและ/หรอืหน่วยปฏบิัตกิารที่เกีย่วขอ้ง

จะตอ้งใหก้ารบอกกล่าวแก่บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของของมูลส่วนบุคคล ณ เวลาที่รวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคล ใหท้ราบถงึตัวตนและรายละเอียดการตดิต่อของ RTX หรือหน่วยงานที่รับผดิชอบขอ้มูล
ส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม รายละเอียดการติดต่อของเจา้หนา้ที่คุ ม้ครองขอ้มูล (ถา้มี) 
วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลักกฎหมายส าหรับการประมวลผลขอ้มูลและการอนุญาต

ใหป้ระมวลผลขอ้มูลไดเ้พื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมาย  (legitimate interest) ของผู ้
ควบคุมขอ้มูล (ถา้ม)ี ประเภทของผูร้ับขอ้มูลที ่RTX จะน าขอ้มูลไปแบ่งปัน ทางเลอืกและสทิธทิีม่ี
ของบุคคล รวมถงึสทิธใินการถอนความยนิยอมหรือคัดคา้นการใชข้อ้มูลบางอย่างและสทิธใินการ

ยืน่ขอ้รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานก ากับดูแลทีม่อี านาจตามความเหมาะสม (ถา้ม)ี ผลกระทบจากการใช ้

ทางเลือกเหล่านั้น วิธีการติดต่อ  RTX เพื่อซักถาม รอ้งเรียนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว 

ระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมได ้ (ถา้ม)ี ขอ้มูลเกีย่วกับการตัดสนิใจอัตโนมัต ิ (ถา้ม)ี 
ขอ้เท็จจรงิที่ว่า RTX อาจแบ่งปันขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมบางส่วนใหกั้บผูร้ับขอ้มูลที่อยู่นอกสหภาพ
ยุโรปและวธิทีี ่RTX ประสงคท์ีจ่ะคุม้ครองขอ้มูล (ถา้ม)ี ในกรณีพเิศษทีก่ารบอกกล่าวนั้นนั้นสรา้ง
ภาระที่เกนิกว่าความจ าเป็น (กรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นไม่ไดถู้กรวบรวมมาจากบุคคลนั้นเอง) 

RTX อาจจะตัดสนิใจทีจ่ะไม่บอกกล่าวแกบุ่คคลนัน้หรอือาจเลือ่นการใหก้ารบอกกล่าวนัน้ไปเสยี 

ง) เคารพซึง่สทิธติามกฎหมายของปัจเจกชนเพื่อใชส้ทิธคิวามเป็นสว่นตัวกับขอ้มูลสว่นบุคคล
ของเขา 

RTX อนุญาตใหบุ้คคลรอ้งขอเพือ่เขา้ถงึและแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง ส านักงานบรษัิท 
และ/หรือหน่วยปฏบิัตกิารทีเ่กีย่วขอ้งจะปฏบิัตติามค ารอ้งขอในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยค ารอ้ง
ขอนั้นตอ้งเป็นไปอย่างเหมาะสมและยอมรับได  ้ส านักงานบริษัทและ/หรือหน่วยปฏบิัติการที่
เกีย่วขอ้งจะเป็นผูร้ับภาระส าหรับการพสิูจน์ว่าการรอ้งขอนั้นไม่สมเหตุสมผลและมลัีกษณะทีม่าก
เกนิกว่าจะยอมรับได ้บุคคลอาจถูกรอ้งขอใหเ้สดงหลักฐานเพือ่พสิูจน์ตัวตนและอาจตอ้งรับภาระ
ค่าธรรมเนียมบรกิารเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทีน่ ามาปรับใช ้

บุคคลอาจคัดคา้นการประมวลผลของขอ้มูลสว่นบุคคลของตน หรอืรอ้งขอใหร้ะงับหรือลบลา้งซึง่
ขอ้มูลส่วนบุคคลของตน  RTX จะปฏบิัตติามค ารอ้งขอนั้น เวน้แต่การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
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นั้นถูกก าหนดไวโ้ดยขอ้บังคับตามสัญญา ขอ้บังคับการตรวจสอบ กฎระเบียบหรือกฎหมายหรือ
เพื่อปกป้องบรษัิทจากการขอ้เรียกรอ้งทางกฎหมาย บุคคลจะไดร้ับการแจง้ถงึผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการให ้RTX ไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตน เช่น การขาด
ความสามารถของ RTX ที่จะจา้งงาน ใหบ้รกิารหรือกระท าการตามที่รอ้งขอ บุคคลจะไดร้ับการ
แจง้ถงึผลจากการรอ้งขอนัน้ 

เวน้แต่บุคคลไดเ้ลอืกทีจ่ะไม่รับการตดิต่อซึง่การดังกล่าวนัน้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง RTX 
อาจประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของแต่ละบุคคลโดยตัง้เป้าหมายการสือ่สารไปยังบุคคลแต่ละคน
โดยอา้งอิงจากความสนใจของพวกเขาเหล่านั้น บุคคลผูซ้ ึง่ไม่ประสงค์จะรับการติดต่อดา้น

การตลาดจาก RTX จะไดร้ับการเสนอใหเ้ขา้ถึงวิธีการปฏิเสธการโฆษณาเพิ่มเติมอย่างง่าย 

ยกตัวอย่างเชน่ ในการตัง้ค่าบัญชสี่วนตัว หรอืโดยการปฏบิัตติามขัน้ตอนทีอ่ธบิายไวใ้นอีเมล์หรือ
ลิงค์เพื่อการติดต่อสื่อสาร เมื่อมีขอ้สงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การป้องกันสแปม กรุณาติดต่อ 

privacy.compliance@utc.com. 

เมือ่ RTX ไดท้ าการตัดสนิใจทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับบุคคลบนพืน้ฐานจากขอ้มูลสว่นบุคคลของพวก
เขาเหล่านัน้ การตัดสนิใจนัน้จะตอ้งเป็นมาตรการทีป่กป้องผลประโยชน์อันชอบดว้ยกฎหมายของ
บุคคล เชน่ การใหข้อ้มูลเกีย่วกับเหตุผลเบือ้งหลังการตัดสนิใจ และโอกาสทีจ่ะทบทวนการ
ตัดสนิใจนัน้ และอนุญาตใหบุ้คคลสามารถแสดงความคดิเห็นได ้ 

จ) จัดเตรยีมมาตรการทางเทคนคิและรักษาความปลอดภัยขององคก์รอย่างเหมาะสม 

เพือ่ป้องกันการประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตหรอืทีผ่ดิกฎหมาย และเพือ่ป้องกัน

การเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีเ่กดิขึน้โดยไมไ่ดตั้ง้ใจ การเปิดเผยหรอืเขา้ถงึขอ้มูลทีไ่มไ่ดร้ับการ

อนุญาต การสญูหายหรอืการท าลายหรอืความเสยีหายใด ๆทีเ่กดิขึน้ต่อขอ้มูลสว่นบุคคล RTX 

จะตอ้งจัดท ามาตรการดา้นความปลอดภัยทีเ่หมาะสมโดยค านงึถงึความอ่อนไหวและความเสีย่ง

ของการประมวลผล ลักษณะโดยธรรมชาตขิองขอ้มูลสว่นบุคคล และนโยบายบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 

หน่วยปฏบิัตกิารจะตอ้งจัดเตรยีมแผนการตอบสนองต่อการละเมดิซึง่ขอ้มูลอย่างจรงิจัง หรอืปฏบิัติ

ตามแผนการตอบสนองต่อการละเมดิซึง่ขอ้มูลของ RTX ทีไ่ดก้ าหนดการมาตรการตอบโตแ้ละการ

เยยีวยาทีเ่หมาะสมต่อการละเมดิใด ๆทีเ่กดิขึน้ 

RTX จะเขา้ท าขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเขา้ผูกพันต่อการใหบ้รกิารใด ๆเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามกฎในการผูกพันบรษัิทหรอืขอ้ก าหนดที่เทยีบเท่า และเป็นไปเพยีงเพือ่การประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลตามการชี้แนะของ RTX เท่านั้น ขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจะใชข้อ้ตกลงและ

เงื่อนไขพื้นฐานที่ก าหนดโดย RTX หรือการแกไ้ขใด ๆ ที่ไดร้ับการอนุมัตโิดยภาคส่วนทาง ธุรกจิ 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตัว ที่ปรกึษากฎหมายทีไ่ดร้ับการฝึกอบรม หรือ หัวหนา้เจา้หนา้ที่

ดา้นความเป็นสว่นตัวของ RTX ทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ 

ฉ) ไม่ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือผูใ้หบ้รกิารนอกที่

อยู่นอกเขตเศรษฐกจิยุโรป และประเทศสวสิเซอร์แลนดซ์ ึง่ปราศจากมาตรการป้องกันที่

เหมาะสม 

เมื่อ RTX ถ่ายโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของแต่ละบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หรือผูใ้หบ้รกิารทีไ่ม่ได ้

เป็นส่วนหนึ่งของ RTX ซึง่ (1) ตัง้อยู่ในประเทศที่ไม่ไดม้ีมาตรการป้องกันในระดับที่เพียงพอ 

(ภายใตค้ านิยามตาม Directive 95/46/EC) (2) ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ฎของบรษัิทที่ไดร้ับการอนุมัติ

ใหผู้กพัน หรอื (3) ไม่ไดม้ขีอ้ตกลงทีเ่ขา้ตามเงือ่นไขทีเ่หมาะสมของ EU ซึง่ส านักงานบรษัิทและ/

หรอืหน่วยปฏบิัตกิารทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งใหแ้น่ใจว่า  

mailto:privacy.compliance@utc.com
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- บุคคลภายนอกจะตอ้งจัดเตรยีมการก ากับดูแลสัญญาทีเ่หมาะสม เชน่ รูปแบบเงือ่นไข

ของสัญญา ระดับการคุม้ครองทีเ่ทยีบเท่ากับกฎในการผกูพันของบรษัิท หรอืเพือ่ให ้

แน่ใจว่าการถ่ายโอน (1) เกดิขึน้จากความยนิยอมทีช่ัดเจนของบุคคล (2) มคีวาม

จ าเป็นต่อการตัดสนิใจหรอืเขา้ท าสัญญากับบุคคล (3) มคีวามจ าเป็นหรอืเพือ่ให ้

เป็นไปตามกฎหมายในเรือ่งของผลประโยชน์สว่นรวมทีส่ าคัญ2 (4) มคีวามจ าเป็นเพือ่

คุม้ครองผลประโยชน์อันส าคัญของบุคคล หรอื (5) มคีวามจ าเป็นต่อการรเิริม่ ปฏบิัติ

ตาม หรอืต่อสูท้างคดคีวาม 

-  

 

- ผูป้ระมวลผลจะตอ้งจัดเตรยีมการก ากับดูแลสัญญาทีเ่หมาะสม เชน่ รูปแบบเงือ่นไข

ของสัญญา ระดับการคุม้ครองทีเ่ทยีบเท่ากับกฎในการผกูพันของบรษัิท 

 
ช) ใชม้าตรการรับผดิชอบทีเ่หมาะสม 
           หน่วยปฏบิัตกิารซึง่ท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส าหรับ
ขอ้มูลสว่นบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของพลเมอืงสหภาพยุโรปและส
หราชอาณาจักรจะตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นความรับผิดชอบ เช่น การจัดท า

คลังขอ้มูลส่วนบุคคลที่จะบันทึกการด าเนินการประมวลผล ท าการประเมนิผลกระทบที่
ไดร้ับจากการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูล และน าหลักการของการใหค้วามส าคัญกับความเป็น
ส่วนตัวตัง้แต่การการออกแบบ (privacy by design) และความเป็นส่วนตัวโดยค่าเริม่ตน้ 

(privacy by default) มาปฏบิัตติามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
พลเมืองสหภาพยุโรป คลังขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของ
พลเมืองสหภาพยุโรปจะตอ้งเปิดเผยต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่มีอ านาจตามค ารอ้งขอ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลของพลเมอืงสหภาพยุโรป 

 
 

2. การก ากบัดูแล: RTX ยอมรับทีจ่ะรักษาไวซ้ึง่โครงสรา้งพืน้ฐานในการก ากับดูแลเพือ่ให ้
มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎในการผูกพันบรษัิท โครงสรา้งพืน้ฐานนี้ประกอบดว้ย 

ก) เจา้หนา้ที่ดา้นจรยิธรรมและการตรวจสอบ ("ECO”): เจา้หนา้ที่เหล่าน้ีสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามกฎในการผูกพันบริษัท และเป็นหน่วยงานตดิต่อภายในส าหรับการชี้แนะและรอ้งเรียน

ภายในต่อเรื่องที่เกีย่วกับกฎในการผูกพันบรษัิท RTX จะใหแ้น่ใจว่าเจา้หนา้ที่ดา้นจรยิธรรม
และการปฏบิัตติามเหล่าน้ีไดร้ับการอบรบเพือ่รับและสอบสวนขอ้รอ้งเรียนส่วนตัว ช่วยเหลือ

ดา้นวธิกีารแกไ้ขต่อความกังวลส่วนตัว และสง่ต่อขอ้รอ้งเรยีนไปยังหน่วยงานทีเ่หมาะสม เชน่ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นสว่นตัว หรอืส านักงานดา้นความเป็นสว่นตัวทีเ่หมาะสมเพือ่พจิารณา
และแกไ้ขปัญหาเมือ่ตอ้งการ 
 

ข) หน่วยงานตรวจสอบ: บุคคลต่างๆทีป่ระกอบขึน้เป็นหน่วยงานตรวจสอบจะคงรักษาไวซ้ ึง่กลไก
ในการรับความคดิเห็นและขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกับกฎในการผูกพันบรษัิทจากทัง้ภายในและ

 

2เป็นไปตามกฎหมายที่น ามาปรับใช้ หน่วยปฏิบตัิการธุรกิจอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลภายต่อหน่วยงานของรัฐที่บงัคับใช้กฎหมายเมื่อมีความจ าเป็นภายใตสั้งคมประชาธิปไตยเพ่ือ
ปกป้องประเทศและผลประโยชน์ส่วนรวม คุม้กนั ปกป้อง สอบสวน ตรวจสอบ และฟ้องร้องคดีอาญา และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวธีิการบงัคบัตามที่ก าหนดไวใ้นตราสารระหว่างประเทศ 

และ/หรือภายในประเทศ  
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ภายนอก หน่วยงานตรวจสอบของ RTX นั้นจะจัดหาช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับแก่
บุคคล ผูใ้หบ้ริการ และบุคคลภายนอกเพื่อใหค้ าแนะน า ซักถาม แสดงความคิดเห็น และ

รายงานถงึการกระท าที่น่าสงสัย หน่วยงานตรวจสอบจะส่งต่อขอ้รอ้งเรียนไปยังหน่วยงานที่
เหมาะสมเช่น ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นความเป็นส่วนตัว หรือส านักงานดา้นความเป็นส่วนตัวที่
เหมาะสมเพือ่พจิารณาและแกไ้ขปัญหาเมือ่ตอ้งการในกรณีทีผู่ร้อ้งเรียนยนิยอม 

 
ค) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นสว่นตัว: ธุรกจิแต่ละหน่วยจะแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นสว่น

ตัวอย่างนอ้ยหนึ่งคนเพื่อท าหนา้ที่เป็นทรัพยากรใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ดา้นจริยธรรมและการ

ตรวจสอบ และภาคสว่นทางธุรกจิอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับความเป็นส่วนตัว ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความ
เป็นส่วนตัวใหก้ารช่วยเหลือในดา้นการจัดการเพื่อใหม้ั่นใจไดว่้าทอ้งถิน่ไดป้ฏบิัตติามกฎใน
การผูกพันบรษัิทเหล่าน้ี และใหก้ารระบุและเยียวยาจุดบกพร่องภายในภาคส่วนทางธุรกจิ 

RTX เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูเ้ชี่ยวชาญดา้นความเป็นส่วนตัวเหล่าน้ีมีจ านวนที่เพียงพอและเป็น

หน่วยงานอสิระทีจ่ะปฏบิัตหินา้ทีข่องตน 
 

 
ง) เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูล ("DPO”): หนา้ที่ของเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลไดถู้กระบุไวใ้น

กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลน้ีจะถูกแต่งตัง้เมื่อถูกรอ้งขอตามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งโดยเจา้หนา้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลจะร่วมมอืกับหัวหนา้เจา้หนา้ทีด่า้นความเป็นสว่นตัวของ 

RTX อย่างสม ่าเสมอ  
จ) คณะกรรมการที่ปรึกษาดา้นความเป็นส่วนตัว: คณะกรรมการที่ปรึกษาจะรับผิดชอบการ

ควบคุมดูแลโปรแกรมการปฏบิัตติามมาตรการความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปของ RTX รวมไปถงึ
การน ากฎในการผูกพันบริษัทไปปฏิบัติใช ้ คณะกรรมการที่ปรึกษาจะประกอบไปดว้ย
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตัวซึง่เป็นผูแ้ทนของแต่ละภาคสว่นทางธุรกจิ รวมไปถงึผูแ้ทน

จากแผนกทรัพยากรบุคคล แผนกดจิทิัล/เทคโนโลยสีารสนเทศ และแผนกปฏบิัตติามการคา้
ระหว่างประเทศ แผนกความปลอดภัย สุขภาพ และสิง่แวดลอ้ม แผนกการเงิน แผนกการ

จัดการดา้นอุปทานและ RTX EU สมาชกิอืน่ ๆอาจถูกเพิม่เตมิไดท้ัง้แบบชั่วคราวหรอืถาวรเมือ่

ตอ้งการ คณะกรรมการที่ปรกึษา ร่วมกับ หัวหนา้เจา้หนา้ที่ดา้นความเป็นส่วนตัวของ RTX  
ฝ่ายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลและเจา้หนา้ที่ดา้นความเป็นส่วนตัว จะ
พัฒนาและท าใหแ้น่ใจว่าการปฏบิัตเิป็นไปตามแผนสากลที่ก าหนดไวใ้นมาตรการยนืยันและ

ตรวจสอบ 
ฉ) หัวหนา้เจา้หนา้ทีด่า้นความเป็นส่วนตัวของ RTX: เจา้หนา้ทีค่วามสว่นตัวและความเป็นส่วนตัว

ร่วมกับผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นสว่นตัวจะจัดการกฎในการผูกพันบรษัิท และท าใหม้ั่นใจว่ากฎ

เหล่านั้นจะถูกน ามาอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธผิล หัวหนา้เจา้หนา้ที่ดา้นความเป็น
สว่นตัวน้ียังมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการอบรม และรับรูถ้งึโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มูลสว่นบุคคล 
และสนับสนุนผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตัว และท าใหแ้น่ใจว่าผูเ้ชีย่วชาญเหล่านั้นไดร้ับ

การฝึกอบรม ในขณะที่สนับสนุนถงึความมอียู่และวัตถุประสงคข์องขอ้ก าหนดดา้นขอ้มูลสว่น
บุคคลเพิม่เตมิไปจากขอ้ก าหนดพืน้ฐานเพือ่การคุม้ครองผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล หัวหนา้เจา้หนา้ที่
ดา้นความเป็นสว่นตัวจะจัดหาแนวทางและน าไปสูค่ณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นความเป็นสว่นตัว 

รวมทัง้จะท าหนา้ทีใ่นฐานะผูน้ าในการใหบ้รกิารเชน่เดียวกับผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นส่วนตัว
แกส่ านักงานบรษัิท 

ช) ส านักงานดา้นความเป็นส่วนตัว:ส านักงานดา้นความเป็นสว่นตัวประกอบดว้ยหัวหนา้เจา้หนา้ที่

ดา้นความเป็นส่วนตัว ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นความเป็นส่วนตัว และเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มูลใดที่
ไดร้ับการแต่งตัง้รวมไปถงึบุคลากรเพิม่เตมิใด ๆที่ไดร้ับการแต่งตัง้โดยหน่วยงานปฏบิัตกิาร
หรือส านักงานบรษัิท ส านักงานดา้นความเป็นส่วนตัวเขา้ร่วมกับ คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้น
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ความเป็นส่วนตัวเพื่อตอบรับความคิดเห็นและแกปั้ญหาในขอ้รอ้งเรียนใด ๆที่ถูกส่งมายัง
ส านักงานดา้นความเป็นส่วนตัวหรือเจา้หนา้ที่ผูต้รวจสอบ รวมไปถงึการช่วยเหลือ ECOs ใน

การเพือ่ตอบรับความคดิเห็นและแกปั้ญหาในขอ้รอ้งเรยีนใด ๆทีถู่กสง่มายังทมีงานของ ECO 

ซ) RTX EU: RTX EU จะเขา้ร่วมกับ คณะกรรมการที่ปรึกษาดา้นความเป็นส่วนตัวผ่านทาง
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นสว่นตัวหรอื DPO ในกรณีทีม่หีลักฐานว่ามกีารละเมดิกฎในการผูกพัน

บรษัิท คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นความเป็นส่วนตัวหรอืหัวหนา้ดา้นความเป็นสว่นตัว จะตอ้ง
แจง้มายัง RTX EU ซึง่ท างานร่วมกับส านักงานบรษัิท และ/หรือหน่วยงานปฏิบัติการและผู ้
เชีย่วดา้นความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ด าเนนิการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

 

3. การอบรม: RTX จะตอ้งท าใหม้ั่นใจว่าบุคลากรตามทีร่ะบุไวต่้อไปนี้ไดร้ับการอบรมประจ าปีในเรือ่ง
ของขอ้มูลสว่นบุคคล ความปลอดภัย และ/หรอืหลักเกณฑก์ารป้องกันสแปม: 

- เจา้หนา้ทีด่า้นจรยิธรรมและการตรวจสอบ 

- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความปลอดภัย 
- บุคลากรผูร้ับมอืกับขอ้มูลสว่นบุคคลของแต่ละบุคคลซึง่เป็นสว่นส าคัญในหนา้ทีร่ับผดิชอบ

ของพวกเขาเหล่านัน้ 

- บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรับประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล 
-  

 

4. การควบคุมและตรวจสอบ: รองประธานของฝ่ายตรวจสอบภายในของ RTX จะดูแลโปรแกรม
การรับรองและตรวจสอบเป็นประจ าเพื่อประเมนิการปฏบิัตติามกฎในการผูกพันบรษัิท และตดิตาม
หน่วยงานปฏิบัติการเพื่อใหม้ั่นใจว่าไดม้าตรการแกไ้ขไดถู้กจัดใหม้ีขึ้น  รองประธาน Internal 

Audit ดว้ยความชว่ยเหลอืของเจา้หนา้ทีจ่ากฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหนา้เจา้หนา้ทีด่า้นความเป็น
สว่นตัวและหน่วยงานปฏบิัตกิารของ RTX จะก าหนดขอบเขตของหน่วยงานตรวจสอบทีเ่หมาะสม
ส าหรับกฎในการผูกพันบรษัิทเพือ่จัดใหม้ขัีน้ตอนและระบบทีใ่ชกั้บกฎในการผูกพันบรษัิทเหล่าน้ี  

5.      ผลของการปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบตามกฎในการผูกพันบริษัทจะถูกแจง้ไปยังหัวหนา้
เจา้หนา้ที่ความเป็นส่วนตัวผูซ้ ึ่งจะเป็นผูแ้จง้ไปยังรองประธานของ RTX, Global Ethics & 
Compliance, RTX EU (ส านักงานจริยธรรมและการปฏิบัติตามทั่วโลก),  และคณะกรรมการที่

ปรกึษาดา้นความเป็นสว่นตัว รองประธาน เลขานุการและรองทีป่รกึษาทั่วไปทางดา้นกฎหมายของ 
RTX จะแจง้ผลการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับกฎในการผูกพันบริษัท  (BCRs) ใหกั้บ
คณะกรรมการของส านักงานบริษัท RTX หรือคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการ  เช่น 

คณะกรรมการตรวจสอบ เจา้หนา้ทีข่องรัฐผูม้อี านาจดา้นความคุม้ครองขอ้มูลในเขตเศรษฐกจิยุโรป
และประเทศสวสิเซอร์แลนดอ์าจเขา้ถงึผลของการตรวจสอบที่เกีย่วขอ้งกับกฎในการผูกพันบรษัิท
ไดเ้มือ่รอ้งขอ 

6.       การรบัมอืต่อการรอ้งขอเพื่อสทิธแิละการร้องเรยีน: การรอ้งขอจากบุคคลเกี่ยวกับการ

ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลของพวกเขาจะถูกสง่ไปยังตามทีร่ะบุไวด้า้นล่างน้ี วธิกีารตดิต่อเหล่าน้ี
อาจมกีารเพิม่เตมิไดต้ามทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ก าหนด 

 

7.       ก) ภายใน – จากบุคลากรเพือ่เขา้ถงึอนิทราเน็ตของ RTX  
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        บุคลากรทีเ่ป็นพนักงานของ RTX โดยตรงสามารถสง่ค าขอและขอ้รอ้งเรยีนไปยังตัวแทนผูแ้ทน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจ าทอ้งถิน่ บุคลากรทุกคน รวมไปถงึพนักงานอาจตดิต่อเจา้หนา้ที่ดา้น

จรยิธรรมและการปฏบิตัติามประจ าทอ้งถิน่ ภูมภิาคหรอืสากล หน่วยงานตรวจสอบ หรอืส านักงาน

ดา้นความเป็นสว่นตัว บุคคลเหล่าน้ีสามารถตดิต่อไดต้ามทีร่ะบุไวดั้งต่อไปนี้ 

 

 

ขอ้รอ้งเรียนที่ถูกส่งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจ าทอ้งถิน่ ECOs หรือส านักงานดา้นความเป็น

ส่วนตัวจะถูกรับไปโดยกลุ่มบุคคล (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจ าทอ้งถิน่ ECOs หรือส านักงานดา้น
ความเป็นส่วนตัว) ดว้ยความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ 
หัวหนา้เจา้หนา้ทีด่า้นความเป็นสว่นตัว (หรอืผูท้ีไ่ดร้ับการแต่งตัง้) เมือ่จ าเป็น 

ขอ้รอ้งเรียนดา้นความเป็นส่วนตัวจะถูกส่งไปยังหน่วยงานตรวจสอบ: เมื่อขอ้รอ้งเรียนไดร้ับการ
ตอบรับ ขอ้รอ้งเรียนเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังส านักงานดา้นความเป็นส่วนตัวเพื่อรับทราบและ
แกไ้ขปัญหา 

ข) ภายนอก – จากบุคคลอืน่ทั่วไป 

ค ารอ้งขอหรือขอ้รอ้งเรียนจากบุคคลอื่นสามารถส่งไปยังหน่วยงานตรวจสอบหรือส านักงานดา้น
ความเป็นสว่นตัวผ่านชอ่งทางดังต่อไปน้ี 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจ าทอ้งถิน่ ตดิต่อไดโ้ดยใชช้อ่งทางภายในตามปกต ิ

ECOs 
http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Complia

nce%20Officers.aspx 

ผูต้รวจสอบ 

อนิเตอรเ์น็ต: Ombudsman.confidential.utc.com 

โทรศพัท:์ ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เปอร์โตรโิก 

ตดิต่อ 800.871.9065 เมื่อตดิต่อจากนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ท่านสามารถตดิต่อไดโ้ดยตรงกับ  AT&T ผ่านทางรหัสทีจ่ะพบใน

ทีน้ี่ รับฟังขอ้ความโดยทันท ี(ขอ้ความเสยีง) และต่อเลขหมายไป

ยังผูต้รวจสอบโดยไม่มค่ีาบรกิาร 

ไปรษณีย:์ United Technologies Corporation ส่งถงึหน่วยงาน

ตรวจสอบ10  ถนนฟาร์ม สปริง 10เอฟเอส-2 ฟาร์มิงตัน้ ซีที 

06032-2526 สหรัฐอเมรกิา 

ส านักงานดา้นความเป็นสว่นตัว privacy.compliance@rtx.com 

ผูต้รวจสอบ 

อินเตอร์เน็ต:  Ombudsman.confidential.utc.com 

โทรศพัท:์ ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เปอร์โตริโก 

ตดิต่อ 800.871.9065 เมื่อตดิต่อจากนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ท่านสามารถตดิต่อไดโ้ดยตรงกับ  AT&T ผ่านทางรหัสทีจ่ะพบใน

http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx
http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx
mailto:privacy.compliance@rtx.com
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เมื่อขอ้รอ้งเรียนไดร้ับการตอบรับ ขอ้รอ้งเรียนดา้นความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงาน
ตรวจสอบเพือ่รับทราบและแกไ้ขปัญหา 
 

ค) ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการรับมอืเรือ่งการรอ้งเรยีน 

ขอ้รอ้งเรยีนและผลของการตรวจสอบทีเ่ปิดเผยใหเ้ห็นซึง่จุดอ่อนทางดา้นโครงสรา้งสากลจะไดร้ับ
การแกไ้ขโดยหัวหนา้เจา้หนา้ทีด่า้นความเป็นสว่นตัว ไปยัง คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นความเป็น
ส่วนตัวเพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ามีการแกไ้ขปัญหาระดับสากลโดยไดร้ับความร่วมมือจาก RTX EU และ

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นสว่นตัวในระดับทอ้งถิน่ 

เมือ่ใดก็ตามทีข่อ้รอ้งเรยีนไม่ไดร้ับการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูร้อ้ง ฝ่ายทรัพยากร
ทอ้งถิน่ในระดับทอ้งถิน่ ECO หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเป็นสว่นตัวจะรายงานปัญหาไปยังหัวหนา้

เจา้หนา้ทีด่า้นความเป็นสว่นตัวซึง่หัวหนา้เจา้หนา้ทีด่า้นความเป็นสว่นตัวจะแจง้ขอ้รอ้งเรยีนทุกขอ้
ทีไ่ม่ไดร้ับการแกไ้ขไปยัง RTX EU ตามล าดับเพือ่เขา้สูขั่น้ตอนการรับมอืกับขอ้รอ้งเรยีนทีม่อียู่ 

RTX จะพยายามตอบรับเบื้องตน้ภายในหา้วันท าการหลังจากไดร้ับค ารอ้งขอ/ขอ้รอ้งเรียน 

ระยะเวลาอาจยาวนานขึน้ซึง่ขึน้อยู่กับความซับซอ้นและขอบเขตของค ารอ้งขอ/ขอ้รอ้งเรยีน แต่ไม่
ควรเกนิกว่าหนึง่เดอืน 

ไม่มกีฎในการผูกพันบรษัิทขอ้ใดทีจ่ะกระทบถงึสทิธขิองบุคคลตามกฎหมายทอ้งถิน่ทีน่ ามาปรับใช ้

ในการยืน่ขอ้รอ้งเรยีนไปยังหน่วยงานของรัฐทีม่อี านาจดา้นการคุม้ครองขอ้มูล หรอืศาลอันเป็นผล
มาจากการละเมิดกฎหมายโดยหน่วยปฏิบัติการที่ตั ้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์

5. การบงัคบัใชส้ทิธขิองบุคคล และการรบัประกนั: บุคคลจะตอ้งไดร้ับสทิธปิระโยชน์ที่ใหแ้ก่
พวกเขาอย่างชัดแจง้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้น้ี ขอ้ ข., ค., ง.1, ง.5, ง.7, ง.8, และ ง.9 รวมไปถงึ
สทิธปิระโยชน์ดา้นการรับประกันทีใ่หโ้ดย RTX EU ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้น้ี    

 
 

ส าหรับขอ้กล่าวหาว่าละเมิดกฎในการผูกพันบริษัทเหล่าน้ีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป สหราช

อาณาจักรหรอืสวสิเซอรแ์ลนด ์อาจ: 

- ยื่นขอ้รอ้งเรียนต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลในรัฐสมาชกิสหภาพยุโรปทีบุ่คคล
นั้นมีถิ่นที่อยู่ตามปกติ สถานที่ท างานหรือสถานที่ที่มีการกระท าละเมิดที่ถูกกล่าวหา

เกดิขึน้ ตามแต่บุคคลนัน้จะเลอืก หรอื 
- ด าเนินการทางศาลเพื่อต่อสูค้ดีต่อศาลที่มีอ านาจพจิารณาคดีในสหภาพยุโรป ศาลที่ผู ้

ควบคุมขอ้มูลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลมีสถานประกอบการหรือศาลที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่

ตามปกต ิตามแต่บุคคลนัน้จะเลอืก  

ทีน้ี่ รับฟังขอ้ความโดยทันท ี(ขอ้ความเสยีง) และต่อเลขหมายไป

ยังผูต้รวจสอบโดยไม่มค่ีาบรกิาร 

ไปรษณีย:์ United Technologies Corporation สง่ถงึหน่วยงาน

ตรวจสอบ10  ถนนฟารม์ สปรงิ 10เอฟเอส-2 ฟารม์งิตัน้ ซที ี
06032-2526 สหรัฐอเมรกิา 

ส านักงานดา้นความเป็นสว่นตัว privacy.compliance@utc.com 

mailto:privacy.compliance@utc.com
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- 
 

- บุคคลทัง้หมดทีม่สีทิธภิายใตก้ฎในการผูกพันบรษัิทเหล่าน้ีรวมถงึบุคคลทีไ่ม่ไดม้ถีิ่นที่อยู่
ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรหรือสวสิเซอร์แลนดม์สีทิธทิี่จะเขา้สูก่ระบวนการไดร้ับ
การชดเชยภายใตก้ฎหมายภายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

- 

- 

- ดว้ยความช่วยเหลือของส านักงานบรษัิท RTX  RTX EU จะเป็นผูร้ับผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการ

ด าเนินการดังต่อไปน้ีไดถู้กจัดใหม้ีขึน้ (1) เยียวยาการละเมดิที่เกดิขึน้จากส านักงานบรษัิทหรือ

หน่วยปฏบิัตกิารของ RTX นอกเขตเศรษฐกจิยุโรป (2) ชดเชยค่าเสยีหายแก่บุคคลที่ไดร้ับการ
ตัดสนิโดยศาลภายใตข้อ้น้ีว่าไดร้ับผลกระทบจากการละเมดิกฎในการผูกพันบรษัิทของส านักงาน
บริษัทหรือหน่วยปฏบิัติการนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เวน้แต่หน่วย
ปฏบิัตกิารทีเ่กีย่วขอ้งไดช้ดเชยค่าเสยีหายหรอืปฏบิัตติามค าสั่งศาลแลว้ 

           - 

 - เมือ่บุคคลไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าตนไดร้ับความเสยีหาย RTX EU ร่วมมอืกับส านักงานบรษัิทของ RTX 

เพือ่พสิจูน์ว่าส านักงานบรษัิทและหน่วยปฏบิัตกิารไม่ไดม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการละเมดิขอ้บังคับในกฎ
ในการผูกพันบรษัิท หากสามารถพสิจูน์ได ้RTX EU อาจะถูกปลดเปลื้องจากความรับผดิชอบใด ๆ
ภายใตก้ฎในการผูกพันบรษัิท 

- 

- ส านักงานบรษัิทของ RTX จะเป็นผูร้ับผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิจาก
หน่วยปฏบิัตกิารนอกเขตเศรษฐกจิยุโรปหรอืประเทศสวสิเซอรแ์ลนดใ์นส่วนที่เกีย่วขอ้งกับขอ้มูล

ส่วนบุคคลที่ไม่ไดม้ีแหล่งก าเนิดทัง้ทางตรงหรือทางทางออ้มมากจากเขตเศรษฐกจิยุโรปหรือ
ประเทศสวสิเซอรแ์ลนดไ์ดถู้กจัดใหม้ขีึน้ 

- 

- ส าหรับประเทศทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิในเขตเศรษฐกจิยุโรปหรอืประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ทีไ่ดร้ับเอง
กฎในการผูกพันบริษัทมาใชเ้ป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล บุคคลใน
ประเทศดังกล่าวจะไดร้ับสทิธปิระโยชน์ทีช่ัดแจง้อันสอดคลอ้งกับขอ้ ง.1, ง.5, ง.7 และ ง.9 บุคคล
ในประเทศดังกล่าวทีไ่ดร้ับผลกระทบอาจด าเนนิการทางศาลในประเทศของพวกเขาเพือ่ต่อสูค้ดีกับ

หน่วยปฏบิัตกิารทีล่ะเมดิกฎในการผูกพันบรษัิท 

- 

6. การร่วมมอืของหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่าง ๆ: หน่วยปฏบิัตกิารจะตอ้งใหก้าร

ช่วยเหลือใด ๆ ที่จ าเป็นที่เกีย่วเน่ืองกับขอ้ซักถามหรอืการตรวจสอบกฎในการผูกพันบรษัิทตามที่
ถูกรอ้งขออย่างมเีหตุผลโดยหน่วยงานผูม้อี านาจดา้นการคุม้ครองขอ้มูล รวมไปถงึการแจง้ผลการ
ตรวจสอบตามทีม่กีารรอ้งขอ 
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RTX จะตอ้งผูกพันดว้ยการตัดสนิใจขัน้สุดทา้ยของหน่วยงานผูม้ีอ านาจดา้นการคุม้ครองขอ้มูลจากเขต

เศรษฐกจิยุโรปหรือประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เช่น ค าตัดสนิหา้มมใิหม้ีการอุทธรณ์เพิม่เตมิ หรือค าตัดสนิ

ของ RTX ที่หา้มมใิหม้กีารอุทธรณ์ RTX ยอมรับว่าการปฏบิัตติามกฎในการผูกพันบรษัิทอาจถูกตรวจสอบ

โดยหน่วยงานผูม้อี านาจดา้นการคุม้ครองขอ้มูลโดยอยู่ภายใตก้ฎหมายทีถู่กน ามาปรับใช ้

7. การแกไ้ขกฎในการผูกพนับรษิทั: RTX EU จะแจง้ต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ประเทศเบลเยี่ยมโดยทันที่ในกรณีทีม่กีารแกไ้ขหรอืเปลี่ยนแปลงใด ๆต่อกฎในการผูกพันบรษัิท
ท าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระดับการปกป้องที่ถูกก าหนดไวใ้นขอ้บังคับน้ี RTX EU
จะตอ้งแจง้หน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศเบลเยี่ยมปีละหนึ่งครั ้งถึงการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในปีทีผ่่านมา 

RTX EU จะตอ้งด ารงไวซ้ ึง่รายชือ่ล่าสดุของหน่วยปฏบิัตกิารที่ไดล้งนามไวใ้นขอ้ตกลงภายในของบรษัิท 
รวมไปถงึขอ้มูลล่าสุดของกฎในการผูกพันบรษัิท รายชือ่เหล่าน้ีจะตอ้งถูกจัดเตรยีมใหแ้กห่น่วยปฏบิัติการ 

บุคคล หรือหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในเขตเศรษฐกจิยุโรป/ประเทศสวสิเซอร์แลนดต์ามทีร่อ้ง
ขอไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที ่RTX EU จะตอ้งจัดเตรียมส าเนารายชือ่ล่าสดุของหน่วยปฏบิัตกิารทีไ่ดล้งนาม
ไวใ้นขอ้ตกลงของบรษัิทแกห่น่วยงานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศเบลเยี่ยมอย่างนอ้ยปีละหนึง่

ครัง้ 

 

 

RTX ยนิยอมว่าจะไม่ถูกผูกพันดว้ยกฎในการผูกพันบรษัิทเมือ่ตอ้งท าการถ่ายโอนขอ้มูลสว่นบุคคลของแต่
ละบุคคลไปยังสมาชกิอืน่ ๆในกลุ่มของ RTX จนกว่ากลุ่มสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งจะไดล้งนามในขอ้ตกลงภายใน
ของบรษัิทเสยีกอ่น 

 
 

8. การเขา้ถงึกฎในการผูกพนับรษิทั: จะตอ้งใหแ้น่ใจไดว่้าบุคคลไดร้ับรูถ้งึสทิธิของพวกเขา

ภายใตก้ฎในการผูกพันบริษัทเหล่าน้ี หน่วยปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์จะตอ้งแจง้และแสดงไวซ้ ึง่ลิ้งค์เพื่อเขา้ไปยังกฎในการผูกพันบริษัทบนหนา้
เว็บไซตข์องพวกเขา  RTX จะตอ้งแจง้และแสดงไวซ้ ึง่ลิง้คเ์พือ่เขา้ไปยังกฎในการผูกพันบรษัิทบน 
www.utc.com หรอืเว็บไซตใ์ด ๆทีถู่กน ามาใชแ้ทนที ่
 

 

 

เอกสารแนบทา้ย ก. – ค านยิาม 

 

ภาคสว่นทางธุรกจิ” หมายถงึ หน่วยงานหลักของ RTX ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นครัง้คราว ซึง่

ปัจจุบันประกอบดว้ย องคก์รดา้นอวกาศของ Collins ระบบธุรกจิดจิทิัลและสากล ระบบป้องกันและ

ขีปนาวุธแบบบูรณาการ (“ IDMS”); ระบบข่าวกรองอวกาศและอากาศ (“ ISAS”); Pratt & 

Whitney; ศูนยว์จิัยของ RTX และส านักงานบรษัิท RTX 

“ส านกังานบรษิทั RTX” ใหห้มายความถงึส านักงานใหญ่ของบรษัิทในประเทศสหรัฐอเมรกิา ณ 

ไพรม์มารี ่870 วนิเทอร ์สตรที, วอลแธม, แมสซาชเูซตส ์, 02451 

“การละเมดิขอ้มูล”หมายถงึการเขา้ครอบครองหรือการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลที่ไม่ไดเ้ขา้รหัสลับ 

หรอืขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ขา้รหัสลับโดยไม่ไดร้ับอนุญาตซึง่ขอ้มูลนั้นไดม้ีการประนีประนอมในเรื่อง

http://www.utc.com/
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ของขัน้ตอนหรอืหลักการดา้นความปลอดภัย การรักษาความลับ หรอืความเป็นเอกภาพของขอ้มูล

ส่วนบุคคล อันการเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดร้ับอนุญาตนั้นก่อใหเ้กดิความเสี่ยงภัยอันตรายอย่าง

รา้ยแรงต่อบุคคลคนเดยีวหรือมากกว่านั้น ความเสีย่งภัยอันตรายนั้นหมายความถงึความเป็นไปได ้

ของการขโมยตัวตน ความอับอายที่มีความเป็นไปไดว่้าอาจจะเกดิขึน้ การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตัว 

หรือผลกระทบรา้ยแรงอื่น ๆ การเขา้ครอบครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจาก RTX 

หรือบุคลากร หรือผูใ้หบ้รกิารนัน้ดว้ยเจตนาสจุรติเพือ่วัตถุประสงคท์างกฎหมายไม่เป็นการละเมดิ

ขอ้มูลดา้นความปลอดภัย เวน้แต่ขอ้มูลสว่นบุคคลไดถู้กน าไปใชด้ว้ยวธิกีารทีไ่ม่ไดร้ับอนุญาตหรือ

ตกอยู่ภายใตห้ลักเกณฑก์ารเปิดเผยโดยไม่ไดร้ับอนุญาตอืน่ 

 “บุคคล” หมายถงึบุคคลธรรมดาที่เป็นบุคลากร ลูกคา้หรือผูผ้ลติของ RTX และลูกคา้ของสนิคา้

และบรกิารของ RTX  

“หนว่ยปฏบิตักิาร” หมายถงึ ภาคสว่นธุรกจิและหน่วยงานของ RTX รวมทัง้องคก์รปฏบิัตงิานอื่น 

ๆไม่ว่าจะตัง้อยู่ทีใ่ด (รวมไปถงึกจิการร่วมคา้ภายใตก้ารควบคุม หา้งหุน้สว่นจ ากัด และธุรกจิอืน่ใด

ที่ RTX มีอ านาจในการควบคุมผลประโยชน์ หรือการควบคุมการบรหิารงานที่มีประสทิธภิาพ) 

นอกเหนือไปจากส านักงานบรษัิท 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล”หมายถงึขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุตัวตนหรือสามารถระบุ

ตัวตนได ้ขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีเป็นขอ้มูลใด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับบุคคลธรรมดาทีถู่กระบุตัวตน สามารถ

ระบุหรือไม่สามารถระบุตัวตนไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มูลทีใ่ชเ้พือ่

ระบุตัวตน เช่น หมายเลขประจ าตัวประชาชน ชือ่ หรือปัจจัยอื่นใดที่ใชเ้พือ่ระบุลักษณะภายนอก

ของบุคคล อัตลักษณ์ทางสรีระร่างกาย จติใจ เศรษฐกจิ วัฒนธรรมหรือสังคม ไม่ว่าวธิีการที่มี

ความเป็นไปไดว่้าจะถูกน ามาใชอ้ย่างสมเหตุสมผลโดย RTX หรือบุคคลอื่นนั้นจะสามารถระบุ

ตัวตนของบุคคลไดห้รอืไม่ก็ตาม หากในกรณีที่มาตรการนั้นมคีวามเป็นไปไดว่้าจะไม่น ามาถูกใช ้

หรือการระบุตัวตนนั้นเป็นไปไม่ได ้ขอ้มูลดังกล่าวจะไม่เป็นที่เปิดเผยและไม่ตกอยู่ภายใตก้ฎใน

การผูกพันบรษัิท ค านิยามน้ีใหห้มายความรวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดว้ย ขอ้มูล

ส่วนบุคคลยังรวมถงึขอ้มูลทีถู่กเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรอืถ่ายโอนโดยไม่ค านงึถงึวธิกีาร 

รวมไปถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงเอกสาร อเิล็กทรอนกิส ์บันทกึวดิโีอ และบันทกึเสยีง 

“บุคลากร” หมายถงึ พนักงานของ RTX รวมทัง้กรรมการและเจา้หนา้ที่ของ RTX และพนักงาน

ชั่วคราว ผูร้ับจา้ง พนักงานทีถู่กจา้งจากภายนอก และพนักงานตามสัญญาทีถู่กผูกขาดโดย RTX  

           “แนวทางปฏบิตั”ิ หมายถงึ การด าเนินการหรอืการเริม่ด าเนินการใด ๆ ที่ใชข้อ้มูลสว่นบุคคล ไม่

ว่าโดยทางอเิล็กทรอนิกส ์ เชน่การเก็บรวบรวม บันทกึ การจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บ การ

ดัดแปลงหรือการแกไ้ข การกูค้ืน การใหค้ าปรกึษา การใช ้หรือการเปิดเผยโดยการสง่ ถ่ายโอน 

การกระจาย หรอืการกระท าการอืน่ใดเพือ่จัดใหม้ ีจัดเรยีงหรอืรวบรวม ขัดขวาง ลบลา้งหรอืท าลาย 

           “ขอ้มูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน”คือส่วนย่อยของขอ้มูลส่วนบุคคล และหมายถึงขอ้มูลที่

เกีย่วขอ้งกับบุคคลที่สามารถระบุและไม่สามารถระบุตัวตนอันเกีย่วเน่ืองกับตน้ก าเนิดเชือ้ชาตหิรือ

เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สมาชกิสมาพันธ์การคา้ 

สุขภาพ รสนิยมทางเพศ เพศ หรือการกระท าความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดใน

อาชญากรรมใด ๆ และโทษทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

“ผูใ้หบ้รกิาร” หมายถงึหน่วยงานหรอืบุคคลใด ๆ ผูป้ระมวลผล หรอืไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มูล

สว่นบุคคลทีค่รอบครองโดย RTX ผ่านทางขอ้ก าหนดดา้นบรกิารโดยตรงไปยัง RTX 
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“บุคคลภายนอก” คือบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากส านักงานบรษัิทของ RTX 

และหน่วยปฏิบัติการที่ไดล้งนามในคู่มือเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท รวมไปถึงบุคลากรและผู ้

ใหบ้รกิารของหน่วยงานเหล่านัน้ 

 

“RTX” หมายถงึ ส านักงานบรษัิทและหน่วยปฏบิัตกิารของ RTX  

 

 

เอกสารแนบทา้ย ข. – ขอ้ก าหนดการประมวลผลภายในบรษิทั 

 

ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีใชเ้มือ่หน่วยปฏบิัตกิารทีอ่ยู่ภายใตก้ฎในการผูกพันบรษัิท (ต่อไปน้ีเรยีกว่า “หน่วยงาน

หลักของ RTX”) ไดม้อบหมายโครงการใหแ้ก่หน่วยปฏบิัตกิารอื่นที่อยู่ภายใตก้ฎในการผูกพันบริษัท

เช่นกัน (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผูป้ระมวลผลของ RTX”) ใหเ้ขา้ร่วมในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง โครงการดังกล่าวเกี่ยวขอ้งกับกระบวนการท างานระหว่างหน่วยงานหลักของ RTX กับผู ้

ประมวลผลของ RTX กระบวนการท างานดังกล่าวจะพาดพงิถงึขอ้ก าหนดการประมวลผลภายในบรษัิท

ดังน้ี “การบรกิารที่ก าหนดไวใ้นกระบวนการท างานน้ีจะตกอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดการประมวลผลภายใน

บรษัิททีก่ าหนดไวม้นกฎในการผูกพันบรษัิทของ RTX เพือ่การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล” 

 

ค านยิามขอ้ก าหนดเหล่าน้ีอา้งองิถงึค านยิามทีร่ะบุไวใ้นกฎในการผูกพันบรษัิทของ RTX  

 

1. หน่วยงานหลักของ RTX และผูป้ระมวลผลของ RTX ตกลงที่จะถูกผูกพันภายใตก้ฎในการผูกพัน

บริษัทของ RTX ตลอดระยะเวลาในกระบวนการท างาน ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีใชกั้บช่วงเวลาตลอด
กระบวนการท างาน เงอืนไขขอ้ 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10 และ 4.11 ของขอ้ก าหนดน้ีจะไม่ถูกใชกั้บ
การสิน้สดุกระบวนการท างาน 

 

2. ในการใหบ้รกิารนั้น ผูป้ระมวลผลของ RTX จะไม่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในนามของหน่วยงาน

หลักของ RTX 

 

3. หนา้ทีข่องหน่วยงานหลักของ RTX: 

 

3.1 หน่วยงานหลักของ RTX ตอ้งใหค้ าสั่งอันเกีย่วกับลักษณะ จุดประสงคแ์ละระยะเวลาของการ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวขอ้งที่ชัดเจนแก่ผูป้ระมวลผลของ RTX ค าสั่งเหล่าน้ี
จะตอ้งชัดเจนเพียงพอที่จะใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX สามารถปฏบิัติหนา้ที่ภายใต ้

ขอ้ก าหนดน้ีและกฎในการผูกพันบริษัทของ RTX ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสั่งของ
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หน่วยงานหลักของ RTX อาจครอบคลุมไปถงึการว่าจา้งผูร้ับเหมารายย่อย การเปิดเผยขอ้มูล
สว่นบุคคล และหนา้ทีอ่ืน่ ๆของผูป้ระมวลผลของ RTX 

 

3.2 หน่วยงานหลักของ RTX ตอ้งแจง้แกผู่ป้ระมวลผลของ RTX ใหท้ราบถงึการแกไ้ขทัง้หมดซึง่

กฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลภายในประเทศ และกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมาย
ใกลเ้คียงใด ๆที่เกี่ยวขอ้งกับการประมวลผลโดยผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ภายใต ้
ขอ้ก าหนดน้ี  และใหค้ าชีแ้นะถงึวิธีที่ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ควรปฏิบัติตามเพื่อให ้

สอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว 

 

4. หนา้ทีข่องผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX 

 

4.1 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับค าชีแ้นะของ
หน่วยงานหลักของ RTX ที่ก าหนดไวใ้นกระบวนการท างาน และตามที่ไดส้ือ่สารกันไวเ้ป็น
ลายลักษณ์อักษร ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ตอ้งไม่ประมวลผลซึง่ขอ้มูลสว่นบุคคลใด ๆที่
เกีย่วขอ้งเพือ่วัตถุประสงคห์รอืโดยวธิกีารอืน่ ๆ 

 
 
 

4.2 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดทั ้งหมดใน RTX BCRs และ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้ก าหนดขอ้ ง.1.จ. 
 

4.3 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ตอ้งไม่เปิดเผยหรอืถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกีย่วขอ้งไปยัง
บุคคลภายนอก ผูป้ระมวลผลรายย่อยอื่นตามขอ้ 4.6 ของขอ้ก าหนดน้ี โดยปราศจากการให ้
อนุญาตล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานหลักของ RTX 

 
4.4  ตามที่ระบุไวใ้นกฎในการผูกพันบริษัท (ขอ้ ง.1.ฉ.) ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ตอ้ง

ประมวลผลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 4. น้ี ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX 

ตอ้งแจง้หน่วยงานหลักของ RTX เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหนา้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดใด ๆ เวน้แต่กฎหมายทีน่ ามาปรับใช ้หลักเกณฑ ์หรือหน่วยงานของรัฐ ไดห้า้มมิ
ใหด้ าเนินการแจง้ดังกล่าว และผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX จะตอ้งปฏิบัติตามค าสั่งที่

เหมาะสมจากหน่วยงานหลักของ RTX ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผย 
 

4.5  ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ตอ้งแจง้แก่หน่วยงานหลักของ RTX ภายในสาม (3) วันท า

การถงึการตดิต่อสือ่สารใด ๆทีไ่ดร้ับมาจากบุคคลดว้ยวธิทีีบุ่คคลนัน้ใชส้ทิธขิองเขาหรอืเธอที่
เกีย่วขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอ และตอ้งปฏบิัตติามค าสั่งของหน่วยงานของ 
RTX ในการตอบรับการสื่อสารนั้น นอกจากนั้นผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ตอ้งใหก้าร

ชว่ยเหลอืใด ๆทีจ่ าเป็นแกห่น่วยงานของ RTX เมือ่ถูกรอ้งขอในการตอบรับการสือ่สารใด ๆที่
ไดร้ับมาจากบุคคลที่มคีวามเกีย่วเน่ืองกับสทิธขิองบุคคลนั้นที่เกีย่วขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเขาหรอืเธอ 

 
4.6 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX อาจว่าจา้งผูป้ระมวลผลขอ้มูลรายย่อยใหช้่วยเหลือในการ

ปฏบิัตหินา้ทีต่ามกระบวนการท างานตามทีไ่ดร้ับอนุญาตไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหนา้แลว้

จากหน่วยงานหลักของ RTX ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX จะเขา้ท าขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษรกับผูป้ระมวลผลรายย่อยใดนั้น ผูป้ระมวลผลรายย่อยดังกล่าวจะตอ้งตกอยู่ ภายใต ้
ขอ้ก าหนดที่มีภาระผูกพันไม่นอ้ยไปกว่าหรือเทียบเท่ากับขอ้ก าหนดใด ๆที่ใชกั้บผู ้
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ประมวลผลขอ้มูลของ RTX ภายใตข้อ้ก าหนดน้ี ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX จะตอ้งปฏบิัติ
ตาม RTX BCRs ขอ้ ง.1.ฉ. 

 
4.7 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX รับรองและรับประกันว่าไม่มกีฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ใด ๆ (หรอื)กฎหมายหรอืขอ้ก าหนดอืน่ ๆ  ทีจ่ะกดีกันผูป้ระมวลผลจากการปฏบิัตหินา้ทีภ่ายใต ้

ขอ้ก าหนดน้ี ในกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นไปไดท้ี่จะส่งผลกระทบ
อย่างรา้ยแรงต่อการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดของผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX หรือในกรณีอื่น
ใดที่ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ไม่สามารถปฏบิัตติามขอ้ก าหนดน้ีได ้ผูป้ระมวลผลขอ้มูล

ของ RTX ตอ้งแจง้แกห่น่วยงานหลักของ RTX ภายในสบิหา้ (15) วันท าการ และหน่วยงาน
หลักของ RTX จะมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะระงับกระบวนการท างานโดยมผีลบังคับทันท ี 

 

4.8 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX ตกลงใหห้น่วยงานหลักของ RTX สามารถรอ้งขอใหม้ีการ
ตรวจสอบการปฏบิัตติามขอ้ก าหนดน้ีของผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
ขอ้ ง. 4 ที่ระบุไวใ้น RTX BCRs โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX จะตอ้ง

เปิดเผยขอ้มูลทีจ่ าเป็นทัง้หมดแกห่น่วยงานหลักของ RTX เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่าไดม้กีารปฏบิัติ
ตามภาระผูกพันเหล่าน้ีและส่งขอ้มูลดังกล่าวไปเพื่อการตรวจสอบรวมถงึการสอบสวนซึง่
ด าเนนิการโดยหน่วยงานหลักของ RTX หรอืผูต้รวจสอบทีไ่ดร้ับค าสั่งจากหน่วยงานหลักของ 

RTX 
 

4.9 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX จะตอ้งรับรองว่าบุคคลใดก็ตามที่ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล

ภายใตอ้ านาจของผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX มหีนา้ทีใ่นการรักษาความลับอย่างเหมาะสม 
 
4.10  ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงานหลักของ RTX ในการ

ปฏบิัตติามภาระผูกพันของตนภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทีบ่ังคับใชร้วมถงึการ

ประเมนิผลกระทบทีไ่ดร้ับจากการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูล (ถา้ม)ี 
 
4.11  ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX จะแจง้ให ้RTX ทราบโดยไม่ล่าชา้เกนิควรถงึการละเมดิขอ้มูลที่

เกดิขึน้และจะด าเนินการตามขัน้ตอนเพือ่แกไ้ขและป้องกันการเกดิซ ้าของการละเมดิขอ้มูล
โดยทันทีและใหค้วามช่วยเหลือแก่ RTX ในการด าเนินการดังกล่าวเมื่อจ าเป็น RTX หรือ
หน่วยปฏบิัตกิารที่เหมาะสมจะประสานงานกับหน่วยงานหลักของ RTX และผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลของ RTX เกีย่วกับการสอบสวนและการแกไ้ขทีเ่หมาะสม ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX 
จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงานหลักของ RTX เท่าที่จ าเป็นในการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันของหน่วยงานหลักของ RTX เพื่อแจง้หน่วยงานรัฐบาลหรือบุคคลที่ไดร้ับผลกระทบ

ทราบเกีย่วกับการละเมดิขอ้มูล 
 

5. ในกรณีที่มีการระงับกระบวนการท างานเกดิขึน้ ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ RTX จะตอ้งส่งขอ้มูลส่วน

บุคคลที่เกีย่วขอ้งทัง้หมด พรอ้มกับส าเนาของขอ้มูลนั้นในสือ่ใด ๆที่อยู่ในความครองครองของผู ้
ประมวลผลขอ้มูลของ RTX ใหแ้ก่หน่วยงานหลักของ RTX หรือท าลายขอ้มูลนั้นทิ้งเสยี เวน้แต่
กฎหมายทีน่ ามาปรับใช ้กฎเกณฑ ์หรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ ไดก้ าหนดใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มูลของ 

RTX เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเพยีงบางส่วนของขอ้มูลไว ้ในกรณีน้ี ผูป้ระมวลผลขอ้มูลของ 
RTX จะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานหลักของ RTX ทราบทันทเีกีย่วกับภาระผูกพันใด ๆ ดังกล่าว 

 

6. ขอ้ก าหนดน้ีจะตกอยู่ภายใตแ้ละถูกตีความใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานหลัก
ของ RTX จัดตัง้ขึน้ ภายใต ้RTX BCRs ขอ้ ง. 6 ซึง่จะถูกน ามาบังคับใชกั้บคู่สัญญาแต่ละฝ่ายภายใต ้
ขอ้ก าหนดน้ีโดยไม่มอีคติ ขอ้เรียกรอ้งหรือเรื่องอื่นใดที่เกิดขึน้มาจากหรือที่มีความเกี่ยวขอ้งกับ
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ขอ้ก าหนดน้ีทีไ่ดย้ืน่ต่อศาลทีม่เีขตอ านาจโดยเฉพาะ ณ ศาลของประเทศทีห่น่วยงานหลักของ RTX 
ตัง้อยู่แลว้นัน้จะไม่สามารถเพกิถอนได ้

 
7. เบ็ดเตล็ด 

 

7.1 ขอ้ก าหนดทัง้หลายในเงื่อนไขน้ีสามารถแยกออกจากกันได ้หากมีขอ้ความ เงื่อนไข หรือ
ขอ้ก าหนดใด ๆทีเ่ป็นโมฆะ หรอืไม่สามารถใชบ้ังคับไดท้ัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ความเป็น
โมฆะหรือไม่สามารถใชบ้ังคับไดนั้้นจะมีผลเพียงต่อขอ้ความ เงื่อนไข หรือขอ้ก าหนดนั้น

เท่านัน้ สว่นทีเ่หลอืของเงือ่นไขดังกล่าวยังมผีลใชบ้ังคับไดโ้ดยสมบูรณ์ 
 
7.2 ขอ้ก าหนดทัง้หลายในเงื่อนไขน้ีจะมีผลบังคับใชแ้ละผูกพันโดยชอบเพื่อประโยชน์ของ

หน่วยงานหลักของ RTX  และผูป้ระมวลผลของ RTX และผูร้ับชว่งต่อหรอืผูไ้ดร้ับมอบหมาย
ใหก้ระท าการแทน 

 

 

 

 

 


