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 RTX في الموظفین خصوصیة إشعار

 ووحداتھا أعمالھا وقطاعات Raytheon Technologies Corporation ("RTX") تقوم كیف الحالي الخصوصیة إشعار یصف
 الواقعة األخرى األعمال وترتیبات والشراكات المشتركة المشاریع ذلك في بما - وجدت أینما األخرى التشغیلیة كیاناتھا وجمیع وأقسامھا

 فعالة إداریة رقابة أو علیھا تًسیطر مصلحة إما Raytheon Technologies Corporation فیھا تمتلك والتي الشركة سیطرة تحت
 ومشاركتھا ونقلھا ومعالجتھا الموظفین عن الشخصیة المعلومات بجمع - "نحن") أو "RTX" بـ مجتمعةً  بعد فیما إلیھا یُشار (والتي

U32T  XRTفي الشخصیة" "المعلومات مصطلح بتعریف قمنا للموظفین. الشخصیة المعلومات وحمایة بتأمین RTX تلتزم بھا. واالحتفاظ
32TU24 ةسایس ةكرشلا ةماعلا مسقلا  

 بشأن إشعار إعطاء وسیتم RTX وسیاسات ممارسات على تغییرات أي إلدخال الحاجة حسب آلخرٍ  وقتٍ  من اإلشعار ھذا تعدیل ویجوز
 ھذا إلى الوصول حق لدیھم لیس الذین للموظفین ویجوز .32Tprivacy-https://home.rtx.com/data32T على النشر خالل من التعدیالت ھذه

 إجراء عند الموظفین لتنبیھ الالزمة الجھود ببذل RTX تقوم أن على ")HR(" البشریة الموارد ممثل من اإلشعار من نسخة طلب الموقع
 الممارسات بعض علیكم تنطبق ال قد لذلك العالم، مستوى على RTX موظفي تغطیة إلى اإلشعار ھذا ویھدف اإلشعار. ھذا على تغییرات

 المحلیة الممارسات لیعكس أو ذلك القانون یقتضي حیث محلي بإشعار تكملةً  لھ یصدُر قد اإلشعار ھذا بأن علًما اإلشعار. ھذا في الموضحة
 اإلقلیمیة. أو

 الموظفین؟ من RTX تجمعھا قد التي الشخصیة المعلومات ھي ما

 التوظیف وشركات السابقین العمل أصحاب خالل من مباشر، غیر بشكل أو مباشرةُ  منكم الشخصیة المعلومات على RTX تحصل قد
 لشروط RTX بشركة الخاصة الشخصیة المعلومات وتخضع المثال. سبیل على األخرى الثالثة واألطراف العامة السجالت ومصادر

  للموظف. المحلي القانوني الممثل اتفاقیة

 المحدد. وضعكم على تنطبق وال ھنا مضمنة بیانات عناصر ھناك تكون فقد ،RTX كیانات لجمیع مخصصة أدناه القائمة ألن ونظًرا
 أسئلة. أیة لدیكم كان إذا بكم الخاص البشریة الموارد بممثل االتصال یُرجى

 األكبر) أو األصغر (مثل: الحقة وأیة األب واسم العائلة اسم ویشمل االسم •
 رقم أو االجتماعي التأمین / الضمان رقم أو الضریبي التعریف رقم أو الموظف تعریف رقم مثل، منھا) جزًءا أو (كلھا الھویة أرقام •

 من غیرھا أو السفر جواز أو التأشیرة أو القیادة رخصة أو الوطنیة الھویة بطاقة مثل، أخرى حكومیة بطاقة أیة أو الشخصیة البطاقة
 الحكومیة الجھات من الصادرة الوثائق

 وموقع البریدي والعنوان االتصال جھاز ورقم اإللكتروني البرید وعنوان والفاكس الھاتف أرقام ذلك في بما بالعمل، االتصال معلومات  •
 العمل

 البرید وعناوین الشخصیة، المحمولة الھواتف وأرقام المنزل، ھواتف وأرقام المنزل، عنوان ذلك في بما بالمنزل، االتصال معلومات •
 الشخصیة اإللكتروني

 والجنس المیالد تاریخ مثل األساسیة، التعریف معلومات •
 والعضویة والجوائز والشھادات والتراخیص األخرى المھارات وفئات اللغویة والمھارات الوظیفة وتاریخ والتعلیم العمل خبرات •

 معین عمل ألداء والتراخیص المھنیة المنظمات أو التجاریة الجمعیات في والمشاركة
 ومركز العمل وعقد الوظیفة درجة / وتصنیف الوظیفة ونوع الوظیفي والعمل واإلدارة الوظیفة ذلك في بما وظیفتك، عن معلومات •

 التكلفة
 التأسیس وبلد الشركة وموقع الشركة اسم ذلك في بما العمل، صاحب عن معلومات •
 مرؤوسیكو/أو  ومساعدك بك الخاص المشرف تحدید مثل التنظیمي، الھیكل عن معلومات •
 معینة مواقع إلى للوصول بك الخاص التفویض وتصاریح الصورة مثل للشارات، المطلوبة المعلومات •
 وأرقام والجنس المیالد وتاریخ االسم (مثل والمعالین بالمستفیدین الخاصة التعریف بیانات ذلك في بما والمزایا، األجور معلومات •

 محددة مزایا ببرامج المتعلقة والمعلومات مطلوبة) تكون قد التي البیانات من وغیرھا والعناوین الحكومیة البطاقة
  األداء ومراجعة والتطویر المستمر والتعلیم التدریب عن معلومات •
 الوظیفي التعاقب تخطیط بشأن معلومات •
 ومعلومات الكمبیوتر وأجھزة الشركة ھواتف استخدام تغطي التي االتصال ومعلومات وشبكاتھا RTX كمبیوتر أجھزة عن معلومات •

 المعلومات تكنولوجیا بند تحت تندرج التي المعلومات من وغیرھا اإللكترونیة) والتقویمات اإللكتروني البرید (مثل اإللكتروني االتصال
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 أسئلة عن واإلجابة المرور وكلمات الدخول تسجیل / المستخدم اسم تحدید الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، في بما واالتصاالت،
 تقومون التي المعلومات إلى باإلضافة وخدماتھا وأنظمتھا وشبكاتھا RTX تطبیقات إلى للوصول المطلوبة األخرى والمعلومات األمان

 RTX وأنظمة شبكات خالل من استالمھا أو تقدیمھا أو إرسالھا أو بتخزینھا
  وتخصیصھ الوقت مجموع عن معلومات •
 على حددتموھا التي والملفات المستندات الحصر، ولیس المثال سبیل على بكم، اتصال على یشتمل قد الذي العمل ومنتج العمل مھام •

  لكم المعینة والمھام المؤلف أنھا
 الضروریة والمعلومات الوقوف ألغراض السیارة عن ومعلومات وموقعھا وتاریخھا الزیارات وقت ذلك في بما الزائرین، معلومات •

 وفرزھم الزائرین سجالت على للحفاظ
 السفر وترتیبات لدیكم، الطعام وتفضیالت ما، حدث حضور في رغبتكم مثل الحدث، تسجیل معلومات •
 والموقع السفر تفضیالت مثل العمل، تفضیالت حول معلومات •
 اللقب الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، في بما اإللكترونیة، األنظمة في الشخصي الملف في بتضمینھا تطوعتم التي المعلومات •

 واالھتمامات والصورة
 تختار الذین األصدقاء أو العائلة أفراد مثل الموظفین، غیر عن معلومات على تحتوي قد والتي الطوارئ، حاالت في االتصال معلومات  •

 الطوارئ حاالت في اتصال كجھة تحدیدھم
 ال المثال سبیل على ذلك في بما النفقات، وإدارة والسفر المرتبات وكشوف البشریة الموارد تطبیقات لدعم المطلوبة األخرى البیانات •

 االئتمان وبطاقة المصرفي الحساب معلومات الحصر،
 

 والقانون: المحلیة المتطلبات على بناءً  یلي ما RTX تجمع قد كما
 
 اإلقامة ووضع والحاضر)، الماضي (في والجنسیة المیالد، ومكان السفر، جواز معلومات •
 التاریخ فحص معلومات و/أو المخدرات تناول وفحص الطبیة والفحوصات السمع فحوصات مثل التعیین، عند المطلوبة الفحوصات •

 المرضي
 تكون قد التي المعلومات من وغیرھا الطفل رعایة وإجازة المرضیة، واإلجازات اإلعاقة، مثل واإلصابات، بالصحة المتعلقة المعلومات •

 والسالمة والصحیة البیئیة والمتطلبات البشریة الموارد إلدارة مطلوبة
 العسكریة الخدمة معلومات •
 بصمة أو القزحیة مسح أو اإلصبع بصمة (مثل البیومتریة المعلومات أو الفیدیو مقاطع أو الصوتیة المقاطع أو الفوتوغرافیة الصور •

 الصوت)
 الموقع) تتبع أیًضا (وتسمى العالمیة الموقع تحدید بیانات تتطلب التي واألجھزة التطبیقات مثل الموقع، عن معلومات •
 غیرھا أو معینة تقنیات إلى بالوصول لكم للسماح الدولیة للتجارة االمتثال لوائح أو األمني للتخلیص مطلوبة تكون قد التي المعلومات •

 تكون قد التي المعلومات من وغیرھا المھنیة،و/أو  الشخصیة االتصال وجھات السفر، تاریخ ذلك في بما بعملكم، المتعلقة المعلومات من
  الموضوعیة المعلومات لفحص مطلوبة

 بمن المتعلقة والمعلومات العائلة، واسم والوالدة، الوالد واسم االجتماعیة، الحالة مثل األسرة، وأعضاء العائلي الوضع حول معلومات •
 تعولون.

 النقابي / التجاري االنتماء أو السیاسي الحزب أو الدین أو العرق مثل المحلي، القانون یتطلبھ الذي الحد إلى أخرى، معلومات •

 ،  RTX ةسایس ةكرشلا ةماعلا مسقلا 32T 32T24 في (والمحددة الحساسة الشخصیة المعلومات على خاصة حمایة تفرض التي البلدان في
 التي الظروف في أو، القانون بموجب مطلوب ھو كما نقلھا أو معالجتھا أو الحساسة الشخصیة المعلومات بتجمیع RTX تقوم، )1 الشكل
  منكم. صریحة موافقة على الحصول بعد اختیاریًا، البیانات تقدیم فیھا یكون

 الشخصیة؟ معلوماتكم فیھا RTX تستخدم قد التي األغراض ھي ما

 ذلك: في بما بتوظیفكم، المتعلقة األمور إدارة في •
o وإداراتھا المزایا خطط وضع ذلك في بما والمزایا، األجور 
o والمساھمات الخصومات مثل بالمرتبات، المتعلقة األمور إدارة 
o الُمحرز والتقدم األداء بشأن والمالحظات المھني، المسار تطویر 
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o والتقدیرات المكافآت  
o وتخصیصھ الوقت مجموع 
o االئتمان بطاقةو/أو  السفر إدارة ذلك في بما والمصروفات، السفر تكالیف تسدید 
o التدریب 
o العمل في الحق تراخیص من وغیرھا والتراخیص والتأشیرات المغتربین الموظفین ودعم اإلحالة وخطابات االنتقاالت 
o المستقطعة والمبالغ الضریبیة التقاریر 
o المشابھة والمعلومات لھم الذاتیة والسیرة والمسؤولین للموظفین الشخصیة السیر صیانة 
o التنظیمیة الھیاكل ومخططات اإللكتروني البرید أنظمة 

 الوظیفي التعاقب وتخطیط التوظیف •
 الحصر: ال المثال سبیل على ذلك في بما منتظمة، تجاریة عملیات إجراء •

o البحث في االشتراك 
o والتقنیات والخدمات المنتجات وتطویر تصمیم 
o والمصروفات السفر وبیانات المرتبات بیانات الحصر، ال المثال سبیل على ذلك في بما والنفقات، التكالیف تحلیل 
o البیانات على األعمال وشركاء العمالء مع مشاركتھا تتم التي المعلومات (وتقتصر األعمال وشركاء العمالء مع المعلومات تبادل 

 بالعمل) االتصال معلومات مثل العمل، ألغراض المطلوبة
 الطوارئ حاالت ذلك في بما السالمة، أو الصحة على خطر على تنطوي التي للحاالت االستجابة •
 للموظفین واإلشعارات االتصاالت إدارة •
 الخیریة والحمالت الموظفین مشاركة مسوحات إجراء •
 التظلم إجراءات ذلك في بما الموظفین، بین والعالقات العمالة إدارة •
 والسالمة الصحة وبرامج العمال، أجوز وتجھیز المخدرات، فحص ذلك في بما والسالمة، الصحة وخدمات برامج وتوفیر تخطیط •

 المماثلة
 بموجب المطلوبة والتقاریر شاغلیھا عن ومعلومات العالمیة المؤسسات موظفي عدد ذلك في بما اإلحصائیة، والتحلیالت التقاریر إعداد •

 واإلدارة والسالمة الصحة تقاریر وإعداد العمل مكان وبیئة العمل، في الحق فحص مثل بھ، المعمول القانون
 ذلك في بما المادي، األمن إدارة •

o  واألمن الوصول مراقبة 
o  والسالمة للمرفق الدخول 
o للكوارث االستعداد 

 موارد تخطیط ونظم اإلنترنت على والدخول اإللكتروني والبرید الكمبیوتر، شبكات مثل وتأمینھا، المعلومات تكنولوجیا أنظمة إدارة •
 ذلك: في بما العمل، وسیر )ERP( المؤسسات

o األخرى واألنظمة للكمبیوتر واألمن الوصول ضوابط 
o اإللكتروني النظام إلى الوصول طرق من وغیرھا االجتماعیة، اإلعالم ووسائل اإللكتروني والبرید الداخلیة والشبكة اإلنترنت 
o وتحلیلھا الداخل من والتھدیدات واالختراقات الفیروسات فحص 
o المساعدة ومكتب األمن ألغراض سجالت وتحلیل إنشاء 
o النظام صیانة وأنشطة المساعدة مكتب دعم توفیر 
o الكوارث حدوث عند االسترداد خدمات وتوفیر البیانات واستعادة االحتیاطي النسخ 

 واألمن المقدمة الخدمات إلدارة التطبیقات وبعض RTX أصول لبعض األخرى المعلومات وتقنیات والمدة الموقع تتبع على اإلشراف  •
 والكفاءة والسالمة

 طرق وتحدید والتراخیص، التسجیالت إدارة ذلك في بما الدولیة، التجارة ضوابط من وغیرھا والصادرات للواردات االمتثال ضمان •
 العقوبات أو للقیود الخاضعة األحزاب أو للبلدان الفحص وطرق للرقابة الخاضعة السلعو/أو  التكنولوجیات إلى الوصول

  RTX في بھ المعمول التظلمات برنامج إلى المقدمة المخاوف أو األسئلة على الرد •
 والقانون والتنظیمات المطبقة للسیاسة االمتثال لضمان االمتثال ومراجعات التدقیق عملیات إجراء  •
  وجودھا حالة في عنھا واإلبالغ المصالح لتضارب احتماالت أیة تقییم •
 ومراجعات العالمي، واالمتثال األخالقیات ومراجعات القانونیة المراجعات ذلك في بما والخارجیة، الداخلیة التحقیقات وإدارة إجراء •

 الحكومیة األجھزة إلى ناتجة إفصاحات وأیة الدولي التجاري االمتثال
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 النشاط الحصر، ال المثال سبیل على ذلك في بما التنظیمیة، أو اإلداریة أو التحكیمیة أو القضائیة الدعاوى في والدفاع التقاضي إجراءات •
 اإللكتروني لالكتشاف المبذولة والجھود التقاضي ومحمل واالكتشافات األدلة وجمع النزاع على السابق

 األخرى الحكومیة واالستفسارات القانون إلنفاذ االستجابة •
 البراءات إیداع الحصر، ال المثال سبیل على ذلك في بما الفكریة، الملكیة حقوق حمایة •
 تنفیذھا أو االستثمارات وتصفیة واالستحواذ الدمج عملیات التخطیط ذلك في بما األعمال، تخطیط •
 RTX أسھم في حقوق لدیھم یكون قد الذین للموظفین المستثمرین إدارة أنشطة تسھیل •
 بھا المعمول اللوائح أو القانون بموجب صراحةً  مرخص أو مطلوب ھو كما •

 تجمعھا؟ التي المعلومات RTX ستشارك من مع

 والعاملین البشریة الموارد لموظفي یمكن المثال، سبیل على الحاجة. عند الشخصیة الموظف لمعلومات إلى الداخلي الوصول إمكانیة توفیر یتم
 لعدد یمكن كما مسؤولیاتھم. بمجاالت المتعلقة الشخصیة المعلومات إلى الوصول العالم أنحاء جمیع في الشركة داخل المرتبات صرف في

 مسؤولیتھم بسبب RTX بشركة الخاصة المعلومات تكنولوجیا أنظمة بعض في الشخصیة المعلومات جمیع إلى الوصول األفراد من محدود
 ولكنھم موظفیھم، بشأن بالعمل المتعلقة المعلومات إلى الوصول والمشرفین للمدیرین یمكن العالم. أنحاء جمیع في البشریة الموارد برامج عن

  الشخصیة. المعلومات لجمیع الوصول یمكنھم ال
 

 العالم أنحاء جمیع في المجموعات أو األقسام أو لھا التابعة الشركات أو RTX تشغیل شركات جانب من الشخصیة المعلومات استخدام یتم
 العملیات لدعم العمل وشركاء المحتملین والعمالء العمالء مع العمل اتصال معلومات مشاركة أیًضا لنا ویجوز أعاله. المبینة لألغراض

 بھ المعمول القانون مع متسقٍ  بشكلٍ  بذلك تقوم فإنھا بھا، الخاصة الشركات بین الشخصیة معلوماتك بنقل RTX تقوم عندما العادیة. التجاریة
   RTX  مسقلا ةماعلا ةكرشلا ةسایس32T 32T24 في ترد والتي ،32Tللشركات الملزمة RTX قواعد32T ذلك في بما ،RTX شركة سیاسات ودلیل

 مقدمي مثل ثالثة، أطراف مع الحاجة عند مشاركتھا أو الشخصیة المعلومات إلى الوصول إمكانیة RTX تُوفِّر قد ذلك، إلى باإلضافة
 الحكومیة األجھزة مع وكذلك RTX أنظمة أو مرافق إلى الوصول إمكانیة منحھم یتم الذین والمتعاقدین واالستشاریین بھم الموثوق الخدمة

 التالیة: لألسباب إال شركاتھا مجموعة خارج الشخصیة معلوماتك RTX تُشارك ولن القانون. تتطلبھ لما وفقًا وغیرھا

 مع المعلومات بمشاركة RTX تقوم لن الحاالت، ھذه وفي عنا. نیابةً  الخدمات بأداء بھم تحتفظ الذین RTX خدمات لموفري السماح •
 إال عنھا اإلفصاح أو المعلومات استخدام ھؤالء الخدمة مقدمي على تعاقدیًا ویُحظر فقط. أعاله الموضحة لألغراض إال الخدمة موفري

 القانونیة. المتطلبات من أليٍ  االمتثال أو عنا بالنیابة الخدمات تنفیذ الضروري من یكون عندما
 مع البیانات ومشاركة والتنظیمیة الضریبیة بالواجبات االلتزام الحصر، ال المثال سبیل على ذلك في بما القانونیة، لاللتزامات االمتثال •

 الجھات أو القانون إنفاذ سلطات من مشروع قانوني طلب أو قضائي إلجراء واالستجابة العمل، ومجالس العمال ونقابات اتحادات
 األخرى الحكومیة

 الفعلي أو بھ الُمشتبھ القانوني غیر النشاط في التحقیق •
 المالیة الخسارة أو الجسدي األذى منع •
 اإلفالس) ذلك في (بما أصولنا أو أعمالنا من جزء أو كل نقل أو بیع دعم •

 الشخصیة؟ معلوماتك بتخزین RTX تقوم أین

 إلى بلدٍ  من أو آخر إلى قانوني كیان من معلوماتكم بنقل نقوم فقد المختلفة، البلدان من العدید في مواقع لھا عالمیة شركة ھي RTX ألن نظًرا
 في البلدان من والعدید وكندا والمكسیك المتحدة الوالیات األقل، على الدول، ھذه وتشمل أعاله. المذكورة األغراض تحقیق أجل من آخر

 بما الشخصیة معلوماتكم سننقل األوسط. والشرق وأفریقیا آسیا بلدان بعض الحصر) ال المثال سبیل (على ذلك في بما أخرى، وبلدان أوروبا
 أعاله. المبینة لألغراض الالزم وبالقدر بھا المعمول القانونیة المتطلبات مع یتفق

 
 RTXتمتثل سوف الحدود. عبر الشخصیة للمعلومات القانوني النقل عملیة لتمكین المتاحة القانونیة اآللیات على RTX تعتمد حیث 

 الشروط على RTX فیھ تعتمد الذي الحد إلى وذلك اإلشعار وھذا المتطلبات ھذه بین تعارض أي وجود حالة في ذلك في بما للمتطلبات،
 الملزمة الشركة قواعد على 32Tلالطالع بالنقل. للتصریح الملزمة الشركة قواعد أو النموذجیة) بالشروط أیًضا تُعرف (والتي القیاسیة التعاقدیة

32T لـ RTX، 32. الرابط خالل من المنسدلة القائمة استخدام یُرجىThttp://www.rtx.com/Privacy 32T 

https://www.rtx.com/privacy
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  ؟ الشخصیة لمعلوماتكم RTX استخدام كیفیة عن لكم المتاحة الخیارات ھي ما

 قیود أو الجماعیة المفاوضات فإن لذلك، ونتیجةُ  العالم. أنحاء جمیع في RTX في البشریة الموارد إلدارة ھامة الشخصیة معلوماتكم تعتبر
 لم ما لعملكم عامٍ  بشكلٍ  مطلوبة اإلشعار ھذا في موضح ھو كما الشخصیة معلوماتكم واستخدام وجمع RTX علیھا تُوافق التي العمل مجلس

 مثل القانونیة اللتزاماتكم واالمتثال عملكم وإدارة مرتباتكم لدفع الشخصیة معلوماتكم على للحصول ونحتاج المحلي. للقانون مخالفةً  تكن
 االمتثال. وأنظمة الضرائب قوانین

 
 الكشفو/أو  الشخصیة المعلومات واستخدام جمع على محددة موافقة تقدیم فیھ، تعمل الذي الموقع على اعتمادًا المحلیة، القوانین تتطلب وقد

  االقتضاء. عند بھا والمسموح المناسبة بالوسائل الموافقة ھذه RTX وستطلب معینة. ظروف في عنھا

 الشخصیة؟ بالبیانات RTX بھا تحتفظ التي المدة ما

 اللوائح أو القانون یقتضي حسبما إضافیة فترة وألي عملكم مدة طوال البشریة الموارد لدى المتاحة الشخصیة بمعلوماتكم RTX تحتفظ
 االحتفاظ حول المحددة المعلومات من لمزید ذلك. التدقیق متطلبات أو التحكیمیة أو اإلداریة اإلجراءات أو المحاكم أو بھا المعمول

  لدیكم. المحلي البشریة الموارد بممثل االتصال یُرجى البشریة، الموارد عن بمعلوماتكم
 

 مطلوبة (أ) بیانات: بأیة الحصر ال المثال سبیل على والقانونیة، التجاریة لألغراض المطلوبة بالبیانات ذلك، بخالف ،RTX تحتفظ قد
 المتعلقة األخرى والجھود األعمال وشركاء والتقنیات والخدمات والمنتجات العمالء بشأن العمل ملفات مثل مشروعة، تجاریة ألغراض

 بھا المعمول االحتفاظ فترات مراعاة مع المشتركة، الحفظ أماكن في بحفظھا قمتم التي (ب) عنكم؛ معلومات على تحتوي قد والتي بالعمل
 بھا لالحتفاظ RTX تطلبھا (د) القانونیة؛ المتطلبات من ذلك غیر أو تدقیق أو إداري أو قضائي إجراء أو ساري قانونيٍ  لتحقیقٍ  تخضع ؛ج)

 تدقیق. أو تنظیمي أو قانوني أو تعاقدي التزام بموجب

 ؟ معرفتھا المحددین الموظفین على ینبغي التي اإلضافیة المعلومات ما

 طلب في الحق لدیكم والفلبین: وصربیا كولومبیا مثل الخصوصیة، قوانین لدیھم ممن األخرى والبلدان األوروبي االتحاد من الموظفون
 االعتراض أو الشخصیة المعلومات بعض معالجة على قیود أیة عن البحث أو مسحھا أو تصحیحھا أو الشخصیة معلوماتكم على الحصول

 أو الحركة إمكانیة أو قیود على الحصول طلب بشأن RTX بشركة لالتصال معینة. ظروف في البیانات نقل إمكانیة عن والبحث علیھا
 تقدیم في الحق أیًضا لدیكم اإلشعار. ھذا نھایة في إلیھا المشار االتصال أسالیب استخدام یُرجى علیھا، االعتراض أو مسحھا أو تصحیحھا

 بملحق أیًضا تزویدكم یتم قد اإلشرافیة. السلطة باسم أیًضا تُعرف قد والتي الوالیة، مستوى على أو الوطنیة البیانات حمایة ھیئة إلى شكوى
 بكم، الخاصة البیانات حمایة سلطة تحدید في المساعدة إلى بحاجة كنتم إذا المحلیة. أو الوطنیة الحكومیة لجھتكم اتصال معلومات یُوفِّر

 .)32Tprivacy-https://home.rtx.com/data32T في (المدرجة البیانات حمایة مسؤول أو الخصوصیة بمشرف االتصال یمكنكم

 الضرائب أغراض مثل ذلك، القانون یقتضي حیثما االجتماعي الضمان أرقام بتجمیع RTX شركة تقوم المتحدة: الوالیات من الموظفون
 خالل من المناسبة العنایة تتخذ سوف RTX فإن االجتماعي، الضمان أرقام استخدامو/أو  بتجمیع RTX تقوم عندما المرتبات. وكشوف

 التخلص وضمان المناسبة الفنیة الضمانات وتنفیذ فقط الحاجة أساس على المعرفة إلى الوصول وضمان التجمیع من والحد السریة حمایة
 منھا. السلیم

 مع المعالین لتغطیة الطوارئ، حاالت في االتصال معلومات على للحصول وغیرھم: العائلة أفراد حول معلومات یقدمون الذین الموظفون
 قبل بك. المرتبطین األشخاص من وغیرھم العائلة أفراد حول بمعلومات RTX تزوید تختارون قد المستفیدین، وتحدید المتاحة، الفوائد
 المعلومات فیھ توفرون الذي الحد إلى بذلك. للقیام الالزمة القانونیة السلطة امتالككم من التأكد علیكم یجب ،RTX إلى المعلومات ھذه تقدیم

 المعلومات ونقل ومعالجة بتجمیع RTX قیام على موافقةً  یُمثل المعلومات لتقدیم اختیاركم فإن القاصرین، لألطفال القانوني الممثل بصفتكم
 اإلشعار. ھذا في والمذكورة لھا توفیرھا تم التي لألغراض

 منھا؟ نسخة أو حذفھا طلب أو تغییرھا أو تصحیحھا أو الشخصیة معلوماتكم إلى الوصول یمكنك كیف

 الوصول ویمكنھم المتنوعة، RTX أنظمة في الموجودة الشخصیة معلوماتھم معظم إلى المباشر الوصول بإمكانیة األفراد من العدید یتمتع
 بمنح الطلب عند أیًضا RTX تقوم وقد المباشر. الوصول ذلك باستخدام نسخھا أو حذفھا أو تغییرھا أو تصحیحھا أو الشخصیة معلوماتھم إلى

 لدیھم لیس الذین األفراد على یجب أخرى. طریقةٍ  بأي إلیھا الوصول یتعذر التي الشخصیة المعلومات إلى معقولة وصول إمكانیة األفراد
 المحلي البشریة الموارد بممثل االتصال للمعلومات اإلضافي الوصول طرق من لمزید یسعون الذین أو للمعلومات المباشر الوصول إمكانیة
 للطلبات بالنسبة الخصوصیة أخصائي أو البیانات حمایة مسؤول أو واالمتثال األخالقیات عن المحلي بالمسؤول االتصال یُرجى بھم. الخاص

https://home.rtx.com/data-privacy
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 قانونیة أسباب ھناك تكون قد التفاصیل). من مزید على للحصول أدناه (راجع البشریة الموارد بیانات خارج الشخصیة بمعلوماتكم الصلة ذات
  جزئیة. أو كلیة إما نسخة على الحصول أو الحذف أو التغییر أو التصحیح أو الوصول طلبات رفض دون تحول التي األسباب من غیرھا أو

 ؟RTX بشركة االتصال یمكنكم كیف

 ھي RTX تكون التي الكیانات من أي حول المعلومات من المزید تریدون كنتم أو الشخصیة معلوماتكم بشأن قلقًا أي أو سؤاًال  لدیكم كان إذا
 األخالقیات مسؤول أو المحلي البشریة الموارد بممثل االتصال علیكم فیجب الشخصیة، بمعلوماتكم الخاصة البیانات في التحكم عن المسؤولة
 خالل: من التظلمات ببرنامج االتصال یمكنكم البیانات. حمایة مسؤول أو الخصوصیة أخصائي أو التظلمات برنامج أو المحلي واالمتثال

 
 32Tcompliance-and-Company/ethics-https://www.rtx.com/Our32T اإلنترنت

 البرید
Raytheon Technologies Corporation، :التظلمات برنامج عنایة 

 سبرینجز فارم طریق 10
  األمریكیة المتحدة الوالیات ،06032 كونیتیكت، فارمینجتون،

 
 بمكتب االتصال یمكنك 32Tprivacy-https://home.rtx.com/data32T. على متوفرة البیانات حمایة وموظفي الخصوصیة خبراء قائمة

 على متوفرة واالمتثال األخالقیات موظفي أسماء قائمة 32Tprivacy.compliance@rtx.com32T على RTX خصوصیة
 compliance-and-Company/ethics-https://www.rtx.com/Our32T 
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