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RTX ஊ யர் தனி ரிைம அ க்ைக  
இந்த தனி ரிைம அ ப்பான , Raytheon Technologies Corporation மற் ம் அதன் 
கட் ப்ப த்தப்பட்ட ட்  யற் கள், ட்டாண்ைமகள் மற் ம் Raytheon Technologies 
Corporationஅதன் கட் ப்பா  அல்ல  பய  நிரவ்ாகக் கட் ப்பாடை்டக் ெகாண் ள்ள 
இடங்களிலான வரத்த்க ஏற்பா கள் உள்பட, நி வனத் ன்  வரத்்தகப் ரி கள், 
அல கள் மற் ம் அைமந் ள்ள இடங்களில் உள்ள ற கட் ப்பாட்  நி வனங்கள் 
(ஒட் ெமாத்தமாக “RTX” அல்ல  “நாங்கள்”) ‐ எவ்வா  ஊ யரக்ளின் தனிப்பட்ட 
தகவல்கைள ேசகரிக்க ம், ெசயலாக்க ம், பரிமாற்ற ம், ப ர ம் மற் ம் 
தக்கைவக்க ம் ெசய் ன்றன என்பைத வரிக் ற . ஊ யரின் தனிப்பட்ட 
தகவல்கைளப் பா காப்பதற்  RTX கடைமப்பட் ள்ள . “தனிப்படட் தகவல்கள்” 
என்ப  பற்   RTX ெபா  நி வனக் ெகாள்ைக ‐ ரி  24 ‐இல் 
வைரய க்கப்பட் ள்ள .  
 
RTX ‐இன் நைட ைறகள் மற் ம் ெகாள்ைககளில் ஏற்ப ம் மாற்றங்கைளப் 

ர ப ப்பதற் த ்ேதைவயான  வைக ல் இந்த அ க்ைக அவ்வப்ேபா  
த்தப்படலாம். அத்தைகய த்தங்கள் தத் அ ப்பான  

https://home.rtx.com/data-privacy  ‐இல் இ ைக வதன் லம் ெதரி க்கப்ப ம். இந்த 
இைணயதளத் ன் அ கல் இல்லாத ஊ யரக்ள், தங்களின் மனிதவளத் ைற ன் 
(“HR”) ர நி டம் இ ந்  அ ப் ன் நகைலப் ெபறலாம். ேம ம், இந்த 
அ க்ைக ல் மாற்றங்கைளச ்ெசய் ம் ேபா  ஊ யரக் க் த் தகவல் 
ெதரி ப்பதற் த் ேதைவயான யற் கைள RTX ெசய் ம். இந்த அ க்ைக RTX ‐இன் 
உலகளா ய ஊ யரக்ைள உள்ளடக் ம் ேநாக்கத் டன் தயாரிக்கப்பட் ள்ள . 
எனேவ, இந்த அ க்ைக ல் வரிக்கப்பட் ள்ள நைட ைறகளில் ல உங்க க் ப் 
ெபா ந்தாமல் இ க்கலாம். சட்டத்தால் ேதைவப்படக் ய இடங்கள் உள் ர ்அல்ல  

ராந் ய நைட ைறகைளப் ர ப ப்பதற்காக இந்த அ க்ைக டன் தலாக ஓர ்
அ க்ைக வழங்கப்படலாம்.  
 
RTX, அதன் ஊ யரக்ளிடம் இ ந்  என்ெனன்ன தனிப்படட் தகவல்கைளப் 
ெபறலாம்? 
 
உங்களிட ந்  ேநர யாகேவா அல்ல  ந்ைதய பணி நி வனங்கள், ஆட்ேசரப்்  
நி வனங்கள், ெபா ப் ப  ஆதாரங்கள் மற் ம் ற ன்றாம் தரப் னரக்ள் 
ேபான்றவரக்ளிடம் இ ந்  மைற கமாகேவா RTX உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கைளப் 
ெபறலாம். RTX ேசகரிக் ன்ற தனிப்பட்ட தகவல்கள் உள்நாட் ச ்சட்டம்  மற் ம் 
ஊ யர ் ர நி  ஒப்பந்தத் ேதைவக க்  இணங்க இ க் ம்.  
 

ேழ ள்ள பட் யல் அைனத்  RTX ஊ யரக் க்கான  என்பதால், இங் க் 
ெகா க்கப்பட் ள்ள  தர  உட் கள், உங்களின் ப் டட் ழ க் ப் 
ெபா ந்தாததாக இ க்கலாம். ஏேத ம் சந்ேதகங்கள் இ ந்தால், உங்கள் HR 

ர நி ையத் ெதாடர்  ெகாள் ங்கள். 
 
● ெகா க்கப்பட்ட ெபயர,் ம்பப் ெபயர,் ந ப்ெபயர ் மற் ம் (ஜ னியர ் அல்ல  

னியர ்ேபான்ற ன்ெனாட் கள்) உள்ளிடட் ெபயர ்
● ஊ யர ் அைடயாள எண், வரி அைடயாள எண், ச கப் பா காப் /காப் ட்  எண் 

அல்ல  அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட ேத ய அைடயாள அடை்ட, ஓட் நர ்உரிமம், 
சா, பாஸ்ேபாரட் ் ேபான்ற ற அைடயாள எண் அல்ல  அடை்ட அல்ல  

அரசாங்கதத்ால் வழங்கப்பட்ட ற ஆவணம் ேபான்ற அைடயாள எண்கள் 
( ைமயாகேவா அல்ல  ப யாகேவா)  
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● ெதாைலேப  எண், ெதாைலநகல் எண், ன்னஞ்சல் கவரி, ேபஜர ் எண், அஞ்சல் 
கவரி மற் ம் பணி டம் உள்ளிட்ட பணி அைடயாளத் தகவல் 

● ட்  கவரி, ட் த் ெதாைலேப  எண், தனிப்படட் ெமாைபல் எண்கள் மற் ம் 
தனிப்பட்ட ன்னஞ்சல் கவரிகள் உள்ளிட்ட ட் த ்ெதாடர் த் தகவல்கள் 

● றந்த ேத  மற் ம் பா னம் ேபான்ற அ ப்பைட அைடயாளத் தகவல் 
● பணி அ பவம், கல்  மற் ம் பணி வரலா , ெமா த் றன்கள், ற றன் 

வைகப்பா கள், உரிமங்கள், சான் தழ்கள், கள், வரத்்தகக் ட்டைமப்  
அல்ல  ெதா ல் ைற நி வனங்களிலான உரிைமத் வம் மற் ம் பங்ேகற்  
மற் ம் ப் டட் பணிைய ேமற்ெகாள்வதற்கான அ காரங்கள் 

● உங்கள் பணிநிைல, ைற, பணிச ் ெசயல்பா , பணி வைக, பணி 
வைகப்பா /தரநிைல, பணி ஒப்பந்தம் மற் ம் ெசல  ைமயம் உள்பட உங்கள் பணி 

தத் தகவல் 
● உங்கள் நி வனத் ன் ெபயர,் நி வனம் அைமந் ள்ள இடம் மற் ம் நி வனம் 

ெதாடங்கப்பட் ள்ள  நா  ேபான்ற உங்கள் பணி நி வனம் த்த தகவல்கள் 
● உங்கள் ேமற்பாரை்வயாளர ் அைடயாளம், உத யாளர ் மற் ம்/அல்ல  ேநர  

அ க்ைகயாளரக்ள் உள்பட நி வனத் தகவல்கள்  
● ைகப்படம் மற் ம் ப் ட்ட இடங்கைள நீங்கள் அ வதற் த ் ேதைவயான 

அ ம  உள்பட ேபடஜ்்க க்  ேதைவயான தகவல்கள் 
● ஊ யம் மற் ம் உங்கள் பயனாளிகள் மற் ம் சாரந்் ள்ளவரக்ளின் (ெபயர,் றந்த 

ேத , பா னம், அரசாங்க அைடயாள எண்கள், கவரி மற் ம் ேதைவயான ற 
தகவல்கள் ேபான்ற) அைடயாளத் தர  மற் ம் ப் ட்ட நலன் ட்டங்கள் 
ெதாடரப்ான தகவல்கள் உள்ளிட்ட நலன்கள் த்த தகவல்கள் 

● ப ற் , தலாகக் கற் ம் கல்  , ேமம்பா  மற் ம் ெசயல் றன் ம ஆய் த் 
தகவல்கள் 

● ெபா ப்  மாற்றத் க்கான டட் டல் தகவல்கள் 
● RTX கணினி, ைணயம் மற் ம் தகவல்ெதாடர் த் தகவல்கள் மற் ம் நி வனத் ன் 

ெதாைலேப கள், கணினிகள், ( ன்னஞ்சல் மற் ம் ன்ன  நாட்காட் கள் 
ேபான்ற) ன்ன த் தகவல் ெதாடர் களின் பயன்பாடை்ட உள்ளடக் ம் ப கள் 
மற் ம் பயனரெ்பயர/் உள் ைழ  அைடயாளம், கட செ்சாற்கள், பா காப் க் 
ேகள் க க்கான ப ல்கள் ேபான்றைவ உள்ளிடட் ற தகவல் மற் ம் ெதாடர்  
ெதா ல் ட்பம் மற் ம் RTX பயன்பா கள், ைணயங்கள், அைமப் கள் மற் ம் 
ேசைவகைள அ வதற் த் ேதைவயான ற தகவல் மற் ம் நீங்கள் RTX ‐ ன் 

ைணயங்கள் மற் ம் அைமப் களின் லம் ேச க் ன்ற, அ ப் ன்ற, 
சமரப்் க் ன்ற அல்ல  ெப ன்ற தகவல்கள். 

● ேநரம் மற் ம் பணி ஒ க்  தத்  தகவல் 
● உங்களால் உ வாக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற் ம் ேகாப் கள் மற் ம் உங்க க்  

ஒ க்கப்பட்ட தகவல்கள் உள்பட உங்க டன் ெதாடர் ைடய பணி நியமனங்கள் 
மற் ம் பணித் தயாரிப்  

● வ ைகயாளர ்வ ைக தந்த ேநரம், ேத  மற் ம் வந்  ெசன்ற இடங்கள், பாரக்் ங் 
ேநாக்கத் க்காகப் பயன்ப தத்ப்பட்ட  வாகனம் த்த தகவல் உள்ளிடட் 
வ ைகயாளர ் தகவல்கள் மற் ம் வ ைகயாளர ் ப  மற் ம் கண்காணிப் க் த ்
ேதைவயான தகவல்கள் 

● நீங்கள் ெசல்ல ம் ன்ற நிகழ் , உண  ப்பத் ேதர் கள் மற் ம் பயண 
ஏற்பா கள் ேபான்ற நிகழ்ச் ப் ப த் தகவல்கள் 

● பயணம் மற் ம் இடம் ேபான்ற உங்களின் பணி ப்பத ் ேதர் கள் தத் 
தகவல்கள் 

● ன்ன  அைமப் களில் உங்கள் ய வரத் ல் உள்ளடக் வதற்  நீங்கள் தானாக 
ன்வந்  அளித்த ைனப்ெபயர,் ைகப்படம் மற் ம் ஆரவ்ங்கள் உள்ளிடட் 

இன்ன ற தகவல்கள்  
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● அவசரகால ெதாடர் த் தகவல்கள், இ ல் உங்கள் அவசரகால ெதாடரப்ாக நீங்கள் 
ேதரந்்ெத த் ள்ள ம்பத் னரக்ள் அல்ல  நண்பரக்ள் ேபான்ற ஊ யர ்
அல்லாேதாரக்ளின் தகவல்க ம் இ க்கலாம்  

● மனிதவளப் பயன்பா கள், ஊ யம், பயணம் மற் ம் ெசல  ேமலாண்ைம 
ேபான்றவற் ல் உத ம் வங்  மற் ம் கடன் அடை்டக் கணக்  ேபான்றைவ 
உள்ளிட்ட இன்ன ற தகவல்கள் 

 
உள்நாட் ச ்சட்டதை்தச ்சாரந்் , RTX ன்வ வனவற்ைற ம் ேசகரிக்கலாம்: 
 
● பாஸ்ேபாரட்் தகவல், றந்த இடம், (கடந்தகால மற் ம் தற்ேபாைதய) ரிைமகள் 

மற் ம் வ ப் டத ்தன்ைம 
● கா  ேகட்  பரிேசாதைனகள், ம த் வப் பரிேசாதைனகள், ம ந்  மற் ம்/அல்ல  

ம ந் ப் பரிேசாதைன மற் ம்/அல்ல  ன்னணித் தகவல் பரிேசாதைன ேபான்ற 
பணி ேசரப்் க் த் ேதைவயான த காண் பரிேசாதைனகள் 

● உடல் இயலாைம, ம த் வ ப் , மகப்ேப  ப்  மற் ம் மனித வளம் மற் ம் 
ற் ச் ழல், உடல்நலம் மற் ம் பா காப் த ் ேதைவகைள நிரவ் க்கத ்

ேதைவயான ற தகவல்கள் 
● இரா வ ேசைவத ்தகவல் 
● ைகப்படங்கள், ஒ  மற் ம் ஒளி அல்ல  பேயாெமட்ரிக் தகவல்கள் 

(உதாரணத் ற் , ரல்ேரைக, ஐரிஸ் ஸ்ேகன் அல்ல  ரல் அங் காரம்) 
● டங்காட்  (GPS) (தடங்காட்  என ம் இ  அ யப்ப ற ) ேதைவப்ப ன்ற 

பயன்பா கள் மற் ம் சாதனங்க க்கான இடத்தகவல்கள் 
● ப் ட்ட ெதா ல் டப்ங்க க்கான உங்கள் அ கைல அ ம க்கத ்

ேதைவயான பா காப்  அ ம  அல்ல  சரவ்ேதச வரத்த்க இணக்க 
ஒ ங் ைறகள் அல்ல  உங்கள் பயண வரலா , தனிப்பட்ட மற் ம்/அல்ல  
ெதா ல் ைறத் ெதாடர் கள் மற் ம் உ யான ெதாடர் களின் 
பரிேசாதைனக்காக ேகாரிக்ைக ெசய்யப்ப ம் ற தகவல்கள் 

● மண நிைல, உங்கள் ெபற்ேறாரக்ளின் ெபயரக்ள், ம்பப் ெபயர ் மற் ம் 
உங்கைளச ் சாரந்் ள்ளவரக்ள் ெதாடரப்ான தகவல்கள் ேபான்ற ம்ப நிைல 
மற் ம் உ ப் னரக்ள் த்த தகவல்கள் 

● உள்நாட் ச ்சட்டத் ன் ேதைவ வரம் க் ட்பட்ட இனம், மதம் அல்ல  அர யல் கட்  
அல்ல  வரத்்தக/ெதா லாளர ்சங்கத் ெதாடர்  ேபான்ற ற தகவல்கள் 
 

(RTX ெபா  நி வனக் ெகாள்ைக ‐ ரி  24, ஆவணம் A ‐இல் 
வைரய க்கப்பட் ள்ளவா ) உணர் றன் க்க தனிப்பட்ட தகவல்களின்  றப் ப் 
பா காப்ைப வழங் ன்ற நா களில், சட்டத் ன் ேதைவக் டப்ட்ட இடங்களில் 
அல்ல  உங்களின் ெவளிப்பைடயான ஒப் த டன் தகவைல வழங் வ  

ப்பத்ேதரவ்ாக இ க் ம் இடங்களில், RTX உங்கள் உணர் றன் க்க தனிப்பட்ட 
தகவல்கைள ேசகரிக்கேவா, ெசயலாக்கேவா அல்ல  பரிமாற்றேவா ெசய் ம். 
 
RTX எந்ெதந்த ேநாக்கங்க க்காக உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கைளப் 
பயன்ப த்தலாம்? 
 
● உங்கள் பணிைய நிரவ் த்தல், ன்வ பைவ உள்ளிட்ட: 

o ஊ யங்கள் மற் ம் நல ட்டங்களின் நி வல் மற் ம் நிரவ்ாகம் உள்ளிட்ட 
நலன்கள் 

o ஊ யத் ல் த்தம் ெசய்யப்பட்டைவ  மற் ம் பங்களிப் கள் ேபான்ற ஊ ய 
நிரவ்ாகம் 

o பணி ேமம்பா , ெசயல் றன் ன் ட்டம் மற் ம் ன்ேனற்றம் 
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o ெவ ம கள் மற் ம் அங் காரம் 
o ேநர ேசகரிப்  மற் ம் ஒ க் தல் 
o பயணம் மற் ம் பயணம் மற் ம்/அல்ல  கடன் அடை்ட நிரவ்ாகம் உள்ளிட்ட 

ெசல  ம்பச ்ெச த் தல் 
o ப ற்  
o இடமா தல்கள், பணி நியமனக் க தங்கள், லம் ெபயரந்்த ஊ யரக் க்கான 

ஆதர , சாக்கள், உரிமங்கள் மற் ம் ற பணிக்கான உரிைம அங் காரங்கள் 
o வரி அ க்ைக டல் மற் ம் வரிப் த்தங்கள் 
o ஊ யர ் மற் ம் அ காரி ன் வாழ்க்ைக வரலா , பணி வரலா  மற் ம் 

இ ேபான்ற ற தகவல்களின் பராமரிப்  
o ன்னஞ்சல் அைமப் கள் மற் ம் நி வன வைரபடங்கள் 

● ஊ யர ்நியமனம் மற் ம் ெபா ப்  மாற்றத் க்கான ட்ட டல் 
● ன்வ பைவ உள்ளிட்ட பல்ேவ  வழக்கமான வரத்்தகச ் ெசயல்பா கைள 

ேமற்ெகாள் தல்: 
o ஆராய்ச் ல் ஈ ப தல் 
o தயாரிப் கள், ேசைவகள் மற் ம் ெதா ல் ட்பங்கைள வ வைமத்தல் மற் ம் 

உ வாக் தல் 
o ஊ யம், பயணம் மற் ம் ெசல த் தர  உள்ளிட்ட ெசல கைள ப ப்பாய்தல் 
o வா க்ைகயாளரக்ள் மற் ம் வரத்த்கப் பங்காளிக டன் தகவல்கைளப் ப ரத்ல் 

(பணி ேநாக்கங்க க்காகத ்ேதைவப்ப ம் அள ல், வரத்்தகத் ெதாடர் த் தகவல் 
ேபான்ற ைறந்தபட்ச தகவல்கேள வா க்ைகயாளர ் மற் ம் வரத்த்கக் 

ட்டாள டன்  ப ரப்ப ம்) 
● உடல்நலம் மற் ம் பா காப்  அபாயங்கள் ெதாடரப்ான அவசரகால நிைல 

உள்ளிட்ட ழல்க க் ப் ப லளித்தல் 
● ஊ யரக் டனான தகவல் ெதாடர்  மற் ம் அ ப் கைள நிரவ் தத்ல் 
● ஊ யர ் பங் ெப ம்  க த்தாய் கள் மற் ம் அறக்கட்டைள ரசச்ாரங்கைள 

ேமற்ெகாள் தல் 
● ைற ரப்்  நடவ க்ைககள் உள்ளிட்ட ெதா லாளர ்மற் ம் ஊ யர ்ெதாடர் கைள 

நிரவ் தத்ல் 
● ம ந் ப் பரிேசாதைனகள் உள்ளிட்ட உடல்நல மற் ம் பா காப் த் ட்டங்கள் 

மற் ம் ேசைவகைளத் ட்ட டல் மற் ம் வழங் தல், ெதா லாளர ் ஊ யத் ன் 
ெசயலாக்கம் மற் ம் இ ேபான்ற உடல்நலம்  மற் ம் பா காப் த் ட்டங்கள் 

● உலகளா ய நி வன ஊ யர ் எண்ணிக்ைக, இடத் தகவல்கள் மற் ம் ெபா ந்தக் 
ய சடட்த் ன் லம் ேதைவப்படக் ய பணி ெசய்வதற்கான உரிைம, 

பணி டச ் ழல், உடல்நல மற் ம் பா காப்  அ க்ைக மற் ம் நிரவ்ாகம் ேபான்ற 
அ க்ைக டல்கள் உள்ளிட்ட அ க்ைக டல் மற் ம் ள்ளி வரப் ப ப்பாய் கள் 

● ன்வ பைவ உள்ளிட்ட உடல்நலப் பா காப்ைப நிரவ் த்தல்  
o அ கல் கட் ப்பா கள் மற் ம் பா காப்  
o பணி ட அ கல் மற் ம் பா காப்  
o ேபரிடர ் தயாரந்ிைல 

● கணினி வைலயைமப் கள், ன்னஞ்சல், இைணய அ கல், நி வன வளத ்
ட்ட டல் (“ERP”) அைமப் கள் மற் ம் பணிேயாட்டங்கள் ேபான்ற தகவல் 

ெதா ல் ட்பங்கைள (“IT”) நிரவ் த்தல் மற் ம் பா காதத்ல், இ ல் 
ன்வ பைவ ம் அடங் ம்: 

o கணினி மற் ம் ற அைமப் க க்கான அ கல் கட் ப்பா கள் மற் ம் 
பா காப்  

o இைணயம், அகஇைணயம், ன்னஞ்சல் , ச க ஊடகம் மற் ம் ற ன்ன  
அைமப்  அ கல் 

o ைவரஸ், ஊ வல் மற் ம் தனிநபர ் அச் த்தல் ஸ்ேகனிங் மற் ம் ப ப்பாய்  
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o பா காப்  மற் ம் உத ைமய ேநாக்கங்க க்காக ப களின் உ வாக்கம் 
மற் ம் ப ப்பாய்  

o உத  ைமய ஆதர  மற் ம் அைமப்  நிரவ்ாகச ்ெசயல்பா கைள வழங் தல் 
o தரைவக் காப்ெப தத்ல் மற் ம் டெ்ட தத்ல் மற் ம் அபாய ட்  ேசைவகைள 

வழங் தல்  
● ப் ட்ட RTX ெசாத் க்கள் மற் ம் ேசைவகளின் நிரவ்ாகத் க்காக வழங்கப்பட்ட 

ப் ட்ட பயன்பா கள், பா காப்  மற் ம் ெசயல் ற க்காக இடம தல், 
காலகட்டம் மற் ம் ற ெட ேமட் க்ஸ்கள் 

● இறக் ம  / ஏற் ம க்கான ப கள் மற் ம் அ ம கள், கட் ப்ப த்தப்பட்ட 
ெதா ல் ட்பங்கள் மற் ம்/அல்ல  சரக் களின் அ கைலத் ரம்ானிதத்ல் 
மற் ம் தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல  கட் ப்ப த்தப்பட்ட நா கள் அல்ல  
தரப் க க்கான பரிேசாதைனகள் உள்ளிட்ட இறக் ம , ஏற் ம  மற் ம் ற 
சரவ்ேதச வரத்்தகக் கட் ப்பா களின் இணக்கதை்த உ ெசய்தல் 

● RTX ைற ரப்்  ஆைணயத் ட்டத் க்  சமரப்் க்கப்படட் ேகள் கள் அல்ல  
ைறக க் ப் ப லளித்தல்  

● ெபா ந்தக் ய ெகாள்ைககள், ஒ ங் ைற மற் ம் சட்டத் டனான 
இணக்கதை்த உ  ெசய்வதற்  தணிக்ைககள் மற் ம் இணக்க ம ஆய் கைள 
ேமற்ெகாள் தல் 

● க த்  ரண்பா கைள ம ப் தல் மற் ம் அ க்ைக தல் 
● சட்டம், உலகளா ய ெந ைற மற் ம் இணக்கம் மற் ம் சரவ்ேதச வரத்த்க 

இணக்கத் ன் ம ஆய் கள் மற் ம் அரசாங்க கைமகளின் ெவளிப்பா கள் 
உள்ளிட்ட உள் ற மற் ம் ெவளிப் ற சாரைணகைள ேமற்ெகாள் தல் மற் ம் 
நிரவ் தத்ல் 

● சரச்ை்ச நடவ க்ைக, ஆதார ேசகரிப் , கண்ட தல், நி ைவ வழக் கள் மற் ம் 
ன் கண்ட தல் யற் கள் உள்ளிட்ட சட்ட வழக் கள், ந வர ் ரப்்பாயம், 

நிரவ்ாகம் அல்ல  ஒ ங்காண்ைம வழக் களில் வழக் த ் ெதாடரத்ல் மற் ம் 
இழப் ட் க் ேகா தல்கைள வா டல் 

● சட்ட அமலாக்கம் மற் ம் ற அரசாங்க சாரைணக க் ப் ப லளித்தல் 
● உரிமம் ப  ெசய்தல் உள்ளிட பல அ சார ்ெசாத் ரிைமகைளப் பா காத்தல் 
● ஒ ங் ைணப் கள், ைகயகப்ப த்தல்கள் மற் ம் ெசாத் க்கைள ற்பதற்காகத் 

ட்ட டல் அல்ல  அவற்ைற ெசயல்ப த் தல் உள்ளிட்ட வரத்த்கத் ட்ட டல்கள் 
● RTX பங் களில் உரிைம ெகாண் ள்ள ஊ யரக் க்கான த ட்டாளர ் நிரவ்ாகச ்

ெசயல்பா கைள ஏற்பா  ெசய்தல் 
● ெபா ந்தக் ய சடட்ம் மற் ம் ஒ ங் ைறகளின் லம் ேதைவப்ப வதற்  

ஏற்ப அல்ல  ெவளிப்பைடயாக அங் கரிக்கப்ப ள்ளப  
 

ேசகரிக் ன்ற தகவல்கைள RTX யா டன் ப ர் ற ? 
 
ஊ யர ் தகவ க்கான அ கல் ேதைவ ன் அ ப்பைட ல் வழங்கப்ப ற . 
உதாரணத் ற் , உலெகங் ம் உள்ள நி வனத் ள்ேள இ க்கக் ய மனிதவளம் 
மற் ம் ஊ ய நி ணரக்ள், தங்களின் ெபா ப் ன் ள்ள ப க க்  தனிப்பட்ட 
தகவைல அ க ம். ப் ட்ட RTX IT அைமப் களில் பணி ரி ம் ஒ ல 
நபரக் க்  இ க்கக் ய உலகளா ய மனிதவளத் ட்டங்க க்கான 
ெபா ப் க்களின் காரணமாக, அவரக்ளால் எல்லா தனிப்பட்ட தகவல்கைள ம் 
அ ட ம். ேமலாளரக்ள் மற் ம் ேமற்பாரை்வயாளரக்ள், தங்களின் 
ஊ யரக்ளின் பணி ெதாடரப்ான தகவல்கைள அ க ம். ஆனால், எல்லா 
தனிபட்ட தகவல்கைள ம் அ ட யா .  
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ேமற் ப் ட்ட ேநாக்கங்க க்காக RTX ெசயல்பாட்  நி வனங்கள், ைண 
நி வனங்கள், உலகளா ய ரி கள் அல்ல  க்களின் மத் ல் தனிப்படட் 
தகவல்கள் பயன்ப த்தப்ப ற  மற் ம் ப ரப்ப ற . வழக்கமான வரத்த்கச ்
ெசயல்பா களில் உத வதற்காக வா க்ைகயாளரக்ள், சாத் யமான 
வா க்ைகயாளரக்ள் மற் ம் வரத்்தக் ட்டாளரக் டன் உங்கள் வரத்்தகத் ெதாடர் த ்
தகவல்கைளப் ப ரலாம். RTX நி வனம் அதன் வரத்்தகங்களின் மத் ல் உங்கள் 
தனிப்பட்ட தகவைலப் பரிமாற் ம்ேபா , ெபா ந்தக் ய சடட்ம் மற் ம் RTX ெபா  
நி வனக் ெகாள்ைக ‐ ரி  24 ‐இல் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள RTX ‐ ன் ெப நி வன 

க க்  இணங் தல் உள்ளிட்ட RTX ‐ ன் ெப நி வனக் ெகாள்ைகக் 
ைகேயட் க்  இணங்க அதைன ேமற்ெகாள் ம்.  
 

தலாக, நம்பகமான ேசைவ வழங் நரக்ள், ஆேலாசகரக்ள் மற் ம் RTX வச கள் 
மற் ம் அைமப் க க்கான அ கல் அ ம க்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற் ம் 
அரசாங்க கைமகள் மற் ம் சட்டத் ன் ேதைவக்ேகற்ப மற்றவரக்ள் ேபான்ற 

ன்றாம் தரப் னரக் க்  ேதைவ ன் அ ப்பைட ல் தனிப்பட்ட தகவல்களின் 
அ கைல RTX வழங்கலாம் அல்ல  அவரக் டன் ப ரலாம். ன்வ ம் 
காரணங்க க்காக மட் ேம உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கைள RTX மங்க க்  
ெவளிேய RTX ப ம்: 
 
● RTX, தன  சாரப்ாகச ் ேசைவகைள  ேமற்ெகாள்வதற்காக ேசைவ வழங் நரக்ைள 

அ ம ப்பதற் . அத்தைகய ழல்களில், ேமற் ப் டட் ேநாக்கங்க க்காக 
மட் ேம ேசைவ வழங் நரக்ளிடம் RTX தகவல்கைளப் ப ம். இந்தச ் ேசைவ 
வழங் நரக்ள், நம  சாரப்ாக ேசைவகைள ேமற்ெகாள்வதற்  அல்ல  சட்டத ்
ேதைவக க்  இணங் வதற் த் ேதைவப்ப ம் ழல்கைளத ்த ர ற ழல்களில் 
தகவல்கைளப் பயன்ப த் வதற்  அல்ல  ெவளிப்ப த் வதற்  ஒப்பந்த ரீ யாக 
கட் ப்ப த்தப்ப வர.் 

● வரி மற் ம் ஒ ங் ைற க க்  இணங் தல், ெதா லாளர/்வரத்்தகச ்
சங்கங்கள் மற் ம் பணிக் க ன் ல்க டன் தர கைளப் ப ரத்ல் மற் ம் நீ மன்ற 
நடவ க்ைக அல்ல  சட்ட அமலாக்க ஆைணயங்கள் அல்ல  ற சட்ட 
ஒ ங் ைற ஆைணயங்களின் சட்ட ேகாரிக்ைகக க் ப் ப லளிதத்ல் ேபான்ற 
பல சட்ட ைறக க்   இணங் தல் 

● சந்ேதகத் க்  இடமான அல்ல  உண்ைமயான சட்ட ேராத நடவ க்ைகைய 
சாரித்தல் 

● உடல் காயம் அல்ல  நி  இழப்ைபத் த தத்ல் 
● நம  வரத்த்கம் அல்ல  ெசாத் க்களின் ( வால் உள்பட) ஒ  ப ையேயா அல்ல  

ைம ேமா ற்பைத அல்ல  பரிமாற் வைத ஆதரித்தல் 
 

உங்கள் தனிப்படட் தகவைல RTX எங்  ேச க் ற ? 
 
பல்ேவ  நா களில் அைமந் ள்ள ஓர ் உலகளா ய நி வனமாக RTX இ ப்பதால், 
ேமற் ப் ட்ட ேநாக்கங்க க்காக நாங்கள் உங்கள் தகவல்கைள ஒ  சட்ட 
நி வனத் ல் இ ந்  மற்ெறான் ற்ேகா அல்ல  ஒ  நாட் ல் இ ந்  மற்ெறா  
நாட் ற்ேகா பரிமாற்றலாம். இந்த நா கள் அெமரிக்கா, ெமக் ேகா, கனடா மற் ம் 
ஐேராப்பா ல் உள்ள பல நா கள் மற் ம் ஆ யா, ஆப் ரிக்கா மற் ம் மத் ய ழக்  
நா கள் ேபான்றைவ உள்ளிடட் பல நா கைள உள்ளடக் ற . நாங்கள் உங்கள் 
தனிப்பட்ட தகவல்கைள ெபா ந்தக் ய சட்டத் ேதைவக க்  இணங்க 
பரிமாற் ேவாம் மற் ம் ேமற் ப் ட்ட ேநாக்கங்க க்கான ேதைவ வரம்  வைர 
மட் ேம பரிமாற் ேவாம்.  
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தனிப்பட்ட தகவல்கைள எல்ைலகைளத் தாண்  பரிமாற் வதற்  உத வதற் , 
ைடக்கப்ெபறக் ய சட்ட ைறைமகைள RTX நம் ள்ள . பரிமாற்றத்ைத 

அங் கரிப்பதற்  தரநிைலயான ஒப்பந்த கள் (மா ரி உட் ரி கள் என ம் 
அைழக்கப்ப ற ) அல்ல  ெப நி வன க க்  இணங் தைல RTX 
நம் ள்ள  மற் ம் அந்தத் ேதைவக க் ம் இந்த அ க்ைகக் ம் இைடேய ரணாக 
இ க்கக் ய ேதைவக க்  RTX இணங் ம். RTX ‐ ன் ெப நி வன க க்  
இணங் தல் என்பைதப் பற்  அ ய  http://www.rtx.com/Privacy ‐இல் உள்ள ராப்ட ன் 
ெம ைவ பயன்ப தத் ம். 
 
உங்கள் தனிப்படட் தகவல்கைள RTX எவ்வா  பயன்ப த்தலாம் என்ப  த்  
உங்க க்  இ க்கக் ய ப்பத் ேதர் கள் என்ன? 
 
RTX ‐ ன் உலகளா ய மனிதவள ேமலாண்ைமக்  உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் 

க் யமானைவ. வாக, உள்நாட் ச ் சட்டம், ட் ப் ேபரம் அல்ல  RTX ‐யால் 
ஒப் க்ெகாள்ளப்ப ம் பணிக் க ன் ல் கட் ப்பா க க்  ரணாக இல்லாதவைர, 
இந்த அ க்ைக ல் வரிக்கப்பட் ள்ளவா  உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் 
பயன்பா  என்ப  உங்கள் பணிக் ப் ெபா வாகத் ேதைவயானேத. உங்க க்  
ஊ யம் வழங் வதற் , உங்கள் பணிைய நிரவ் ப்பதற் , வரிச ் சட்டங்கள் மற் ம் 
இணக்க ஒ ங் ைறகள் ேபான்ற சட்டக் கடப்பா க க்  இணங் வதற்  உங்கள் 
தனிப்பட்ட தகவல்கள் ேதைவ. 
  
நீங்கள் பணி ெசய் ன்ற இடத்ைதச ் சாரந்் , உள்நாட் ச ் சட்டத் ன்ப  ப் ட்ட 

ழல்களில் தனிப்பட்ட தகவல்களின் ேசகரிப் , பயன்பா  மற் ம்/அல்ல  
ெவளிப்பா க்  உங்களின் ஒப் தல் ேதைவப்படலாம். அவ்வா  ேதைவப்ப ம் 
இடங்களில், ெபா தத்மான மற் ம் அ ம க்கப்படட் வைககளில் உங்கள் ஒப் தைல 
RTX ேகட் ம்.  
 
தனிப்படட் தகவல்கைள RTX எவ்வள  காலம் தக்கைவக் ற ? 
 
உங்கள் பணிக்காலம் வைர ம் மற் ம் ெபா ந்தக் ய சட்டம் அல்ல  
ஒ ங் ைற, நீ மன்றம், நிரவ்ாகம் அல்ல  ந வர ் ரப்்பாய நடவ க்ைககள் 
அல்ல  தணிக்ைகத ்ேதைவகள் ேபான்றவற் ன் ேதைவக்ேகற்ப தல் 
காலகட்டத் க் ம் உங்கள் மனிதவளத ்தனிப்பட்ட தகவல்கைள RTX தக்கைவக் ற . 
உங்கள் மனிதவளத ்தகவல்கள் தத் ேமல க ப் ட்ட தகவல்க க் , உங்கள் 
உள் ர ்மனிதவளத ் ைறப் ர நி ைய ெதாடர்  ெகாள் ங்கள். 
 
இல்ைலெயன்றால், ன்வ ம் பல ேநாக்கங்க க்காக வரத்்தகம் மற் ம் சட்ட 
ேநாக்கங்களின் ேதைவக்ேகற்ப RTX தர கைளத் தக்கைவக்கலாம்: (a) சட்டப் ரவ் 
வரத்்தக ேநாக்கங்க க்காக ேதைவப்ப ம் தர கள், உதாரணத் ற்  
வா க்ைகயாளரக் டன் ேகாப் கள், ேசைவகள், ெதா ல் ட்பங்கள், வரத்்தகப் 
பங்காளிக டன் பணி ரிவதற் , உங்கள் தகவல்கைள உள்ளடக் ய ற பணி சாரந்்த 

ஷயங்க க் ; (b) ெபா ந்தக் ய தக்கைவப்  காலத் க்  உட்பட்ட ப ரப்பட்ட 
ேச ப்பக இடங்களில் நீங்கள் ேச த்த தர கள்; (c) ெசய  சட்ட சாரைண, 
நீ மன்ற அல்ல  நிரவ்ாக ஆைணயத் ன் நடவ க்ைக, தணிக்ைக அல்ல  ற சட்ட 
ேதைவக க்  உட்படட் தர கள் (d) ஒப்பந்தரீ யாக, சட்ட ரீ யாக, ஒ ங் ைற 
அல்ல  தணிக்ைக கடப்பா களின் ழ் RTX தக்கைவக்க ேவண் ய தர கள். 
 

ப் டட் ஊ யரக்ள் அ யேவண் ய தல் தகவல்கள் என்ெனன்ன? 
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தனி ரிைம கள் ெகாண்ட EU மற் ம் ெகாலம் யா, ெசர் யா மற் ம் 
ப்ைபன்ஸ் ேபான்ற ற நா களில் உள்ள ஊ யரக்ள்: நீங்கள் உங்கள் 

தனிப்பட்ட தகவல்கைள அ கேவா, த்தேவா அல்ல  அ க்கேவா அல்ல  
அவற் ன்  கட் ப்பா கைளக் ேகாரேவா அல்ல  ப் ட்ட தனிப்பட்ட 
தகவல்கைள ெசயலாக் வதற்  ஆட்ேசபம் ெதரி க்கேவா அல்ல  ப் ட்ட 

ழல்களின் ழ் தர  பரிமாற்றத்ைதக் ேகாரேவா உரிைம உள்ள . உங்கள் தரைவ 
அ க, த்த, அ க்க, ஆட்ேச க்க அல்ல  கட் ப்பா கைளக் ேகார அல்ல  
பரிமாற்றதை்தக் ேகா வதற்காக  RTX ‐ஐ ெதாடர்  ெகாள்வதற் , இந்த அ க்ைக ன் 

ல் ப் டப்பட் க் ம் ெதாடர்  ைறகைளப் பயன்ப த் ங்கள். உங்கள் 
ேத ய அல்ல  மாநிலத் தர ப் பா காப்  ஆைணயத் ல் நீங்கள் காரளிப்பதற்  
உரிைம ள்ள . இ  ேமற்பாரை்வ அ காரம் என் ம் அ யப்ப ற . உங்கள் ேத ய 
அல்ல  உள்நாட்  அரசாங்க ஒ ங் ைற ஆைணயங்களின் ெதாடர் த் 
தகவல்கைள உள்ளடக் ய ைண ஆவண ம் உங்க க்  வழங்கப்படலாம். உங்கள் 
தர ப் பா காப்  அ காரத்ைத அைடயாளம் காண்பதற்  உங்க க்  உத  
ேதைவப்ப ம் பட்சத் ல், (https://home.rtx.com/data-privacy ‐இல் 
பட் ய டப்பட் ள்ள)உங்கள் தனிப்பட்ட நி ணர ்அல்ல  தர ப் பா காப்  
அ காரிையத் ெதாடர்  ெகாள் ங்கள். 
 
அெமரிக்கா ல் வ க் ம் ஊ யரக்ள்  வரி மற் ம் ஊ ய ேநாக்கங்க க்காக, 
சட்டத்தால் ேதைவப்ப ம் இடங்களில் ச கப் பா காப்  எண்கைள (ேசா யல் 
ெசக் ரிட்  நம்பர)் RTX ேசகரிக் ற . ச கப் பா காப்  எண்கைள RTX 
ேசகரிக் ம்ேபா  மற் ம்/அல்ல  பயன்ப த் ம்ேபா , அதன் 
இரக யதத்ன்ைமையப் பா காத்தல், ேசகரிப்ைபக் கட் ப்ப த் தல், ேதைவக்ேகற்ற 
அ கைல உ  ெசய்தல், ெபா த்தமான ெதா ல் ட்பப் பா காப் கைளச ்
ெசயல்ப த் தல்  மற் ம் ைறயான அகற்றத்ைத உ  ெசய்தல் ேபான்றவற் ன் 

லம் ைறயான அக்கைறைய RTX ேமற்ெகாண் ம். 
 
தங்களின் ம்பத் னரக்ள் மற் ம் மற்றவரக்ள் த்த தகவைலப் ப ம் 
ஊ யரக்ள்: அவசரகால ெதாடர் த் தகவல்க க் , ைடக்கப்ெப ம் நலன்கள் 
ெகாண்  சாரந்் ள்ளவரக்ைளக் காப்   ெசய்வதற்  மற் ம் பயனாளிகைள 
அைடயாளம் காண்பதற் , நீங்கள் உங்கள் ம்பத் னரக்ள் மற் ம் உங்க டன் 
ெதாடர் ைடய மற்றவரக்ள் தத் தகவல்கைள RTX க்  நீங்கள் வழங் வ  ப்பத் 
ேதர் லான . RTX ‐க்  அந்தத் தகவல்கைள வழங் வதற்  ன் , அவ்வா  
ெசய்வதற்  உங்க க்  சட்ட அ ம  உள்ளதா என்பைத நீங்கள் உ  
ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். ப ெனட்  வய க் டப்ட்ட ழந்ைதகளின் சட்டப் 

ர நி யாக தகவைல வழங் ம் வைக ல், அைவ வழங்கப்பட்டதற்கான 
ேநாக்கங்க க்  ஏற்ப மற் ம் இந்த அ க்ைக ல் ப் டப்பட்ட ேநாக்கங்க க்  
ஏற்ப அவற்ைற ேசகரிக்க ம், ெசயலாக்க ம் பரிமாற்ற ம் நீங்கள் RTX ‐க்  
ஒப் தலளிக் ரக்ள்.  
 
உங்கள் தனிப்படட் தகவல்களின் அ கல், த்தம், மாற்றம் அல்ல  நீக்கம் 
அல்ல  நக க்கான ேகா தைல நீங்கள் எவ்வா  ெசய்ய ம்? 
 
பல்ேவ  RTX HR அைமப் களில் உள்ள தங்களின் ெப ம்பாலான தனிப்பட்ட 
தகவல்கைள ெப ம்பாலான ஊ யரக்ள் ேநர யாக அ ட ம் மற் ம் அவரக்ள் 
அந்த ேநர  அ கைலப் பயன்ப த்  தங்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கைள அ க ம், 

த்த ம், மாற்ற ம், நீக்க ம் அல்ல  நகெல க்க ம் ம். தனிப்பட்ட 
ஊ யரக்ளின் ேகாரிக்ைக ன் ேபரில், அவரக்ளின் அ க இயலாத தனிப்படட் 
தகவல்க க்கான நியாயமான அ கைல RTX அவரக் க்  வழங்கலாம். ேநர  
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அ கல் இல்லாத அல்ல  தல் அ கல் ேதைவப்ப ம் ஊ யரக்ள், தங்களின் 
உள்நாட்  HR ர நி ையத் ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ம். மனிதவளத ் தர க க்  
அப்பாற்படட் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கள் ெதாடரப்ான ேகாரிக்ைகக க் , உங்கள் 
உள்நாட்  ெந ைறகள் மற் ம் இணக்க அ காரி, உங்கள் தர ப் பா காப்  
அ காரி அல்ல  உங்கள் தனி ரிைம நி ணைரத் ெதாடர்  ெகாள் ங்கள் ( தல் 

வரங்க க்  ேழ பாரக்்க ம்). அ கல், தத்ம், மாற்றம், நீக்கம் அல்ல  நகைலப் 
ெப வதற்கான ேகாரிக்ைக ைமயாகேவா அல்ல  ப யள ேலா 
நிராகரிக்கப்ப வதற் , சட்டரீ யான அல்ல  ற காரணங்கள் இ க்கலாம்.  
 
RTX ‐ஐ நீங்கள் எவ்வா  ெதாடர்  ெகாள்ள ம்? 
 
உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல் த்த ேகள் கள் அல்ல  கவைலகள் இ ந்தாேலா அல்ல  
உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களின் தர க் கட் ப்பாடட்ாளரக்ளாக எந்த RTX நி வனங்கள் 
உள்ளன என்ப  த்த தகவைல அ ய ம் னாேலா, நீங்கள் உங்கள் உள்நாட்  HR 

ர நி , உள்நாட்  ெந ைற மற் ம் இணக்க அ காரி, ைற ரப்்  ட்டம் அல்ல  
உங்கள் தனி ரிைம நி ணர ் அல்ல  தர ப் பா காப்  அ காரிையத் 
ெதாடர் ெகாள்ள ேவண் ம். ைற ரப்்  டட்த்ைத நீங்கள் ன்வ வ ல் ெதாடர்  
ெகாள்ளலாம்: 
 
 

இைண
யம் 

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

அஞ்சல் 
Raytheon Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program 
10 Farm Springs Road 
Farmington, CT 06032 USA 

  
தனி ரிைம நி ணரக்ள் மற் ம் தர ப் பா காப்  அ காரிகளின் பட் யல் ன்வ ம் 
இைணயபக்கத் ல் உள்ள  https://home.rtx.com/data-privacy. RTX தனி ரிைம 
அ வலகத்ைத நீங்கள் ன்வ ம் ன்னஞ்ச ல் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம் 
privacy.compliance@rtx.com. ெந ைற மற் ம் இணக்க அ காரிகளின் பட் யல் 

ன்வ ம் இைணயபக்கத் ல் உள்ள  https://www.rtx.com/Our-Company/ethics-and-compliance. 
 

கைட யாக கைட யாகத் த் ய : ப்ரவரி 7, 2022 
 


