RTX ÇALIŞAN GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Bu Gizlilik Bildirimi, Raytheon Technologies Corporation ve onun iş dalları, birimleri, bölümleri ve nerede
bulunduğuna bakılmaksızın faaliyet gösteren diğer tüm işletmelerinin, Raytheon Technologies
Corporation'ın sermaye çoğunluğu veya etkin yönetim kontrolüne sahip olduğu kontrol edilen ortak
girişimler, ortaklıklar ve diğer iş yapılanmaları dahil olmak üzere (toplu olarak, “RTX” veya “biz”),
çalışanların Kişisel Bilgilerini nasıl topladığı, işlediği, aktardığı, paylaştığı ve muhafaza ettiğini açıklar.
RTX kendini, çalışan Kişisel Bilgilerini güvenceye alma ve korumaya adamıştır. "Kişisel Bilgi" terimi, RTX
Genel Kurumsal Politikası - Bölüm 24 içerisinde tanımlanır.
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Bu bildirim, RTX'nin uygulamaları ve politikalarında gerçekleşecek herhangi bir değişikliği yansıtmak
üzere zaman içerisinde değiştirilebilir. Bu tür değişikliklere ilişkin bildirim, https://home.rtx.com/dataprivacy adresi üzerinden verilecektir. Bu siteye erişimi olmayan çalışanlar, bildirimin bir kopyasını, ait
oldukları İnsan Kaynaklarından ("İK") talep edebilirler, ayrıca RTX, bu Bildirimde değişiklik yapmamız
durumunda çalışanları uyarmak üzere çaba gösterecektir. Bu Bildirim, RTX'nin çalışanlarını global olarak
kapsamak üzere hazırlanmıştır, bu nedenle, bu Bildirimde açıklanan uygulamalardan bazıları sizin için
geçerli olmayabilir. Bu Bildirime, yasal olarak gerekli olması durumunda veya yerel veya bölgesel
uygulamaları yansıtmak üzere yerel bir bildirim eklenebilir.
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RTX, çalışanlarından hangi Kişisel Bilgiyi toplayabilir?
RTX, Kişisel Bilginizi, önceki çalışanlar, işe alım kurumları, devlet arşiv kaynakları ve diğer üçüncü
kişilerden olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak sizden edinebilir. RTX'nin topladığı Kişisel Bilgiler,
yerel yasal ve çalışan temsilci anlaşma gereksinimlerine tabidir.
Aşağıda bulunan listenin, RTX'nin tamamına yönelik olması nedeniyle, size özgü durumlar için geçerli
olmayan veri öğeleri bulunabilir. Herhangi bir sorunuzun olması halinde, lütfen İK temsilciniz ile iletişime
geçiniz.
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Soyadı, ikinci ad ve ad içerisinde herhangi bir ek (Küçük veya Büyük gibi) dahil olmak üzere İsim
Çalışan kimlik numarası, vergi kimlik numarası, sosyal güvenlik/sigorta numarası gibi kimlik numaraları
veya vatandaşlık kimlik kartı, sürücü belgesi, vize, pasaport, devlet tarafından hazırlanan diğer belgeleri
gibi, devlet tarafından hazırlanan kimlik numarası veya kartı
Telefon numaraları, faks numarası, e-posta adresi, çağrı numarası, posta adresleri ve iş adresi dahil
olmak üzere iş iletişim bilgileri,
Ev adresi, ev telefonu numaraları, kişisel cep telefonu numaraları ve kişisel e-posta adresleri dahil
olmak üzere ev iletişim bilgileri
Doğum tarihi ve cinsiyet gibi temel kimlik bilgileri
İş deneyimi, eğitim ve iş geçmişi, dil becerileri, diğer yetenek kategorileri, lisanslar, sertifikalar, ödüller,
ticaret birlikleri veya meslek örgütlerine üyelik ve katılım ve belirli bir işi gerçekleştirmek üzere edinilen
izinler
İş unvanı, departman, görev tanımı, iş türü, iş sınıflandırması/derecesi, iş sözleşmesi ve maliyet
merkezi dahil olmak üzere işinizle ilgili bilgiler
Şirket adı, şirket konumu ve şirketin bulunduğu ülke dahil olmak üzere işvereniniz ile ilgili bilgiler
Yöneticiniz, asistanınız ve/veya astınızın kimliği gibi organizasyon şemasına ilişkin bilgi,
Bir fotoğraf ve belirli yerlere erişim izni gibi yaka kartları için gerekli olan bilgiler
Hak sahipleri ve bakmakla yükümlü olunan kişilerinize yönelik kimlik verisi (isim, doğum tarihi, cinsiyet,
vatandaşlık kimlik numaraları, adres ve gerekli olabilecek diğer veriler) ve belirli sosyal yardım
programları ile ilgili bilgi dahil olmak üzere, tazminat ve sosyal yardım bilgisi
Staj, devam eden eğitim, gelişim ve performans değerlendirme bilgisi
Haleflik planlaması bilgisi
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Şirket telefonları, bilgisayarları, elektronik iletişim araçlarının (e-posta ve elektronik takvimler gibi)
kullanımını kapsayan RTX bilgisayar, ağ ve iletişim araçları bilgisi ve kaydı ve kullanıcı adı/giriş kimliği,
şifreler, güvenlik sorularına verilen cevaplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer bilgi ve
iletişim teknolojileri ve RTX uygulamaları, ağı, sistemleri ve hizmetlerine erişim için gerekli olan diğer
bilgilerin yanı sıra, sizin tarafınızdan saklanan, gönderilen, beyan edilen veya RTX'nin ağ ve sistemleri
üzerinden alınan bilgiler
Süre toplama ve paylaştırma bilgisi
Size tahsis edilen görevler uyarınca ve yaratıcı olarak tanımladığınız belgeler ve dosyalar gibi, ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizinle bağlantısı olabilecek iş ödevleri ve iş ürünü
Zaman, tarih ve ziyaretlerin konumu dahil olmak üzere ziyaretçi bilgisi, park amacına yönelik bir taşıt
ile ilgili bilgi ve ziyaretçi günlükleri ve incelemenin tutulması için gerekli olan bilgi
Bir etkinliğe katılma isteğiniz, yemek tercihleriniz ve seyahat planları gibi etkinlik kaydı bilgileri
Seyahat ve konum tercihleri gibi iş tercihleriniz ile ilgili bilgiler
Bir takma isim, fotoğraf ve ilgi alanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik sistemlerde
bir profile dahil etmeye gönüllü olduğunuz bilgiler
Acil durum irtibatınız olarak tanımlamayı seçtiğiniz aile üyeleri veya arkadaşlar gibi çalışan olmayan
kişiler ile ilgili bilgi içerebilecek acil durum iletişim bilgileri
Banka ve kredi kartı hesap bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere insan kaynakları
uygulamaları, maaş bordrosu, seyahat ve harcama yönetimini desteklemek için gereken diğer veriler

RTX, yerel gereksinimler ve yasaya bağlı olarak aynı zamanda aşağıdakileri toplayabilir:
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Pasaport bilgisi, doğum yeri, sahip olunan vatandaşlıklar (geçmiş ve günümüze ait), ve ikamet durumu
İşitme kontrolleri, tıbbi muayeneler, uyuşturucu testi ve/veya geçmiş sorgulama bilgileri gibi biniş için
gerekli incelemeler
Engellilik, hastalık izni, doğum izni ve insan kaynakları ve çevre, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini
yönetmek için gerekli olabilecek diğer bilgiler gibi sağlık ve sakatlıklar ile ilgili bilgiler
Askerlik durumu
Fotoğraflar, ses ve video veya biyometrik bilgi (örneğin parmak izi, iris taraması veya ses tanıma)
Global konumlama verisine (aynı zamanda konum takibi olarak adlandırılır) ihtiyaç duyan uygulamalar
ve cihazlara yönelik konum bilgisi
seyahat geçmişi, kişisel ve/veya profesyonel irtibatlar ve asli irtibat incelemesi için talep edilebilecek
diğer bilgiler dahil olmak üzere, belirli teknolojiler veya işiniz ile ilgili diğer bilgilere erişiminize olanak
sağlayan güvenlik soruşturması veya uluslararası ticaret mevzuatına uygunluk yönetmelikleri için
gerekli olabilecek bilgiler
Medeni durum, ebeveyninizin adı, kızlık soyadı ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle ilgili bilgiler
gibi aile durumu ve üyeleri hakkındaki bilgiler
Irk, din veya siyasi parti veya meslek/işçi sendika bağlantısı gibi yerel yasaların gerektirdiği ölçüde diğer
bilgiler

Hassas Kişisel Bilgiler üzerinde özel korumaları uygulamaya koyan ülkelerde ( RTX Genel Kurumsal
Politikası - Bölüm 24 Ek A'de tanımlanır), RTX, Hassas Kişisel Bilgilerinizi yalnızca, yasaların
gerektirdiği şekilde veya açık izninizle birlikte, veri sağlamanın isteğe bağlı olduğu durumlarda
paylaşacak, işleyecek veya aktaracaktır.
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RTX, Kişisel Bilginizi hangi amaçlara yönelik olarak kullanabilir?
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Aşağıdakiler dahil olmak üzere, işinizin yönetilmesi:
o Sosyal yardım planlarının oluşturulması ve yönetilmesi dahil olmak üzere tazminat ve sosyal
yardım bilgisi
o Kesintiler ve katkılara yönelik maaş bordrosu yönetimi
o Kariyer gelişimi, performans geri bildirimi ve devamlılık
o Ödüller ve mali tablolara alınma
o Süre toplama ve paylaştırma
o Seyahat ve/veya kredi kartı yönetimi dahil olmak üzere seyahat ve harcama ödemesi
o Eğitim
o Yer değiştirme, görevlendirme mektupları, yabancı ülke ikametli çalışanlara yönelik destek, vizeler,
lisanslar ve diğer çalışma hakkı izinleri
o Vergi raporlama ve stopajlar
o Çalışan ve yetkili biyografilerinin, öz geçmiş ve benzer bilgilerin yenilenmesi
o E-posta sistemleri ve organizasyonel tablolar
İstihdam ve haleflik planlaması
Aşağıdakiler dahil olmak üzere sınırlı olmaksızın, düzenli iş operasyonları yürütülmesi:
o araştırmada bulunulması
o ürün, hizmet ve teknolojilerin tasarlanması ve geliştirilmesi
o sınırlama olmaksızın maaş ve seyahat ve harcama verileri dahil olmak üzere masraflar ve
harcamaların analiz edilmesi
o müşteriler ve iş ortakları ile bilgi paylaşımı (müşteriler ve iş ortakları ile paylaşılan bilgiler, iş iletişim
bilgileri gibi iş amaçları için gerekli olan verilerle sınırlıdır)
Bir acil durum dahil olmak üzere, bir sağlık veya güvenlik riskini içeren durumlara yanıt verilmesi
Çalışanlar ile iletişim ve onlara yapılan bildirimlerin yönetimi
Çalışan katılımı anketleri ve yardım kampanyalarının yürütülmesi
Şikayet işlemleri dahil olmak üzere iş ve çalışan ilişkilerinin yönetimi
Uyuşturucu testi, işçilerin tazminatlarının işlenmesi ve benzer sağlık ve güvenlik programları dahil
olmak üzere sağlık ve güvenlik programları ve hizmetlerinin planlanması ve sağlanması
Çalışma hakkı inceleme, iş yeri ortamı, sağlık ve güvenlik raporlama ve yönetimi gibi uygulanabilir
yasalarca gerekli olan demografi ve raporlama, global işletme bordrolu çalışan sayısı dahil olmak üzere
raporlama ve istatistik analizler
Aşağıdakiler dahil olmak üzere, fiziksel güvenliğin sağlanması
o Giriş kontrolleri ve güvenlik
o Tesis girişi ve güvenlik
o Afete hazırlık
Bilgisayar ağları, e-posta, internet erişimi, İşletme Kaynak Planlaması ("İKP") sistemleri ve iş akışları
gibi Bilgi Teknoloji ("BT") sistemlerinin yönetimi ve güvenliği
o Bilgisayar ve diğer sistemlere yönelik erişim kontrolleri ve güvenlik
o İnternet, intranet, e-posta, sosyal medya ve diğer elektronik sistem erişimi
o Virüs, izinsiz girme ve içeriden gelebilecek tehditlere karşı tarama ve analiz
o Güvenlik ve yardım masası amaçlarına yönelik günlüklerin oluşturulması ve analizi
o Yardım masası desteği ve sistem bakım faaliyetlerinin sağlanması
o Verilerin yedeklenmesi ve geri kazanılması ve acil kurtarma hizmetlerinin sağlanması
Konum takibi, süre ve belirli RTX varlıklarının diğer telematikleri ve sağlanan hizmetler, güvenlik,
emniyet ve verimlilik yönetimine yönelik belirli uygulamaların denetimi
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Kayıt ve izinlerin yönetilmesi, kontrollü teknolojilere ve/veya emtialara erişimin belirlenmesi ve yaptırım
uygulanmış veya kısıtlanmış ülkeler veya taraflar için inceleme yapılması dahil olmak üzere, ithalat,
ihracat ve diğer uluslararası ticaret kontrolleri ile uyumluluğun sağlanması
RTX Ombudsman programına gönderilen sorular veya kaygılara yanıt verilmesi
uygulanabilir politika, düzenleme ve yasa ile uyumluluğun sağlanması amacı ile denetleme ve
uyumluluk incelemelerinin gerçekleştirilmesi
Çıkar çatışmalarının değerlendirilmesi ve raporlanması
Yasal, Global Etik & Uyumluluk, ve Uluslararası Ticaret Uyumluluk incelemeleri ve devlet kurumlarına
verilmek üzere sonuçlandırılan tüm ifşaatlar dahil olmak üzere iç ve dış soruşturmaların yürütülmesi ve
yönetilmesi
İhtilaf öncesi faaliyet, delil toplama, keşif, dava verilerinin muhafazası ve e-keşif çabaları dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere dava süreci, tahkim süreci, idari, veya mevzuata ilişkin davalarda
iddiaların takip edilmesi ve savunulması
Yasa yürütme ve diğer devlet soruşturmalarına yanıt verilmesi
Patent başvuruları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, fikri mülkiyet haklarının korunması
Uygulayıcı birleşmeler, kazançlar ve elden çıkarmalara yönelik planlama dahil olmak üzere iş
planlaması
RTX hisselerinde hakka sahip olan çalışanlara yönelik yatırımcı yönetiminin kolaylaştırılması
Tüm bunların uygulanabilir yasa veya düzenleme ile özellikle izin verildiği veya gerekli olduğu üzere
yapılması

RTX topladığı bilgiyi kimler ile paylaşır?
Çalışan Kişisel Bilgilerine dahili erişim, ihtiyaç olduğu üzere sağlanır. Örneğin, dünya çapında şirket
içerisindeki İnsan Kaynakları ve Maaş Bordro uzmanları, sorumluluk alanları ile ilgili Kişisel Bilgilere erişime
sahiptirler. Dünya çapında insan kaynakları programlarına yönelik sorumluluklarından dolayı kısıtlı sayıda
bireyin, belirli RTX IT sistemlerinde bulunan tüm Kişisel Bilgilere erişimi vardır. Müdürler ve yöneticiler,
çalışanları hakkındaki iş ile ilgili bilgilere erişebilirken, tüm Kişisel Bilgilere erişemezler.
Kişisel Bilgiler, yukarıda tanımlanan amaçlara yönelik olarak, RTX faal şirketleri, iştirakleri, bölümleri veya
grupları arasında kullanılabilir ve paylaşılabilir. Ayrıca, düzenli iş operasyonlarını desteklemek üzere, iş
iletişim bilgilerinizi müşteriler, potansiyel müşteriler ve iş ortakları ile paylaşabiliriz. RTX'nin Kişisel
Bilgilerinizi, işleri arasında aktarması halinde, bu aktarımlar, uygulanabilir yasalar ve RTX Genel
Kurumsal Politikası - Bölüm 24 Bölüm 'de yer alan, RTX'nin Uyulması gereken Kurumsal Kurallar 'ı
dahil olmak üzere, RTX'nin Kurumsal Politika Kılavuzu ile tutarlılık içerisinde gerçekleştirilecektir.
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Buna ek olarak, RTX, Kişisel Bilgileri, güvenilir hizmet sağlayıcılar, RTX olanaklarına veya sistemlerine
erişim imkanı verilen danışmanlar ve yükleniciler gibi üçüncü taraflar, ve devlet kurumları ve yasalar
gereğince diğerleri ile ihtiyaç olduğu üzere paylaşabilir veya bu bilgilere yönelik olarak onlara erişim
imkanı verebilir. RTX, Kişisel Bilgileri, RTX şirketler grubunun dışına yalnızca şu amaçlar ile
paylaşacaktır:
•

•

RTX'nin adımıza hizmet vermek üzere tuttuğu hizmet sağlayıcılara imkan vermek. Bu durumlarda,
RTX, bilgileri, yukarıda özetlenen amaçlara yönelik olarak, yalnızca hizmet sağlayıcılar ile
paylaşacaktır. Bu hizmet sağlayıcılarının, yasal gereksinimler ile uygun olarak adımıza hizmet
gerçekleştirme ihtiyacının oluştuğu durumlar dışında, bilgileri ifşa etmeleri veya kullanmaları sözleşme
ile kısıtlanmıştır.
vergi ve düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlanması, verilerin, meslek/işçi sendikaları ve işletme
konseyleri ile paylaşılması, ve yasa yürütme yetkilisi veya diğer düzenleyici devlet kurumlarından gelen
meşru yasal taleplere veya bir dava muamelesine yanıt verilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere, yasal yükümlülüklere uygun olmak.
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Şüphe duyulan veya fiili yasa dışı faaliyetleri araştırmak.
Fiziksel zarar veya finansal kayıpları önlemek.
İşimiz veya varlıklarımızın tümü veya bir parçasının satışı veya aktarımını desteklemek (iflas yolu dahil
olmak üzere).

RTX Kişisel Bilgilerinizi nerede muhafaza eder?
RTX'nin birçok farklı ülkede bulunan global bir şirket olması nedeniyle, bilgilerinizi, yukarıda listelenen
amaçları yerine getirmek üzere, bir yasal varlıktan diğerine veya bir ülkeden bir diğerine aktarabiliriz. Bu
ülkeler, minimum düzeyde, Birleşik Devletler, Meksika, Kanada, Avrupa'da bulunan birçok ülke, ve
(kısıtlama olmaksızın) Asya, Afrika, ve Orta Doğu'da bulunan bazı ülkeler dahil olmak üzere diğer
ülkelerden oluşur. Kişisel Bilgilerinizi, uygulanabilir yasal gereksinimler ve yalnızca yukarıda ileri sürülen
amaçlar için gerekli olduğu ölçüde aktaracağız.
RTX, Kişisel Bilgilerin sınırlar arası yasal aktarımının sağlanmasında mevcut yasal mekanizmaları temel
alır. RTX'nin aktarımı onaylamak üzere temel aldığı standart sözleşme maddeleri (aynı zamanda örnek
maddeler olarak adlandırılır) veya Uyulması gereken Kurumsal Kurallar ile ilgili olarak RTX, bu
gereksinimler ile bu Bildirim arasındaki uyuşmazlık yaşandığı durumlar dahil olmak üzere, bu
gereksinimlere uyacaktır. RTX'nin Uyulması gereken Kurumsal Kurallar 'ını okumak için lütfen
http://www.rtx.com/privacy adresindeki açılır menüyü kullanın.
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RTX'nin Kişisel Bilginizi nasıl kullandığı ile ilgili hangi seçeneklere sahipsiniz?
Kişisel Bilgileriniz, RTX'nin dünya çapındaki insan kaynakları yönetimi için oldukça önemlidir. Sonuç olarak,
bu bildirimde belirtildiği üzere Kişisel Bilgilerinizin toplanması ve kullanımı, yerel yasalar, karşılıklı
anlaşmalar, veya RTX tarafından kabul edilen konsey sınırlamalarına aykırı olmadığı sürece, genel olarak
işe alımınız için gereklidir. Kişisel Bilgilerinize, size ödeme yapılması, işinizin yönetilmesi, ve vergi yasaları
ve uyumluluk düzenlemeleri gibi yasal yükümlülükler ile uyum sağlanması açısından gerek duyulur.
Çalıştığınız bölgeye bağlı olarak, yerel yasalar, belirli durumlarda Kişisel Bilgilerinizin toplanması, kullanımı
ve/veya ifşasına yönelik belirli izinleri sağlamanızı gerektirir. RTX, gerek olduğu durumlarda, uygun ve izin
verilen araçlar ile bu tür izinleri talep edecektir.
RTX, Kişisel Bilgiyi ne kadar süre boyunca tutar?
RTX, insan kaynakları Kişisel Bilgilerinizi, işiniz süresince ve uygulanabilir yasa veya düzenleme,
mahkeme, idari veya tahkim davaları, veya denetim gereksinimlerinin gerektirdiği tüm ek süreler boyunca
tutar. İnsan kaynakları bilgilerinizin tutulması ile ilgili daha belirli bilgilere ulaşmak için, lütfen yerel İK
temsilciniz ile iletişime geçin.
Aksi taktirde, RTX, aşağıdaki veriler gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş ve yasal amaçlara
yönelik gerekli olan verileri tutabilir: (a) yasal iş amaçları için gereken veriler, örneğin müşteriler, ürünler,
hizmetler, teknolojiler, iş ortakları ve diğer iş bağlantılı faaliyetlerde rastlantı eseri sizinle ilgili bilgileri
içerebilen çalışma dosyaları; (b) uygulanabilir tutulma sürelerine tabi olan, ortak depolama alanlarında
kaydettiğiniz veriler; (c) aktif yasal soruşturma, adli veya idari davalar, denetim, veya diğer yasal
gereksinimlere tabi olan veriler; ve (d) RTX'nin sözleşmesel, yasal, düzenleyici veya denetim yükümlülüğü
altında tutması gereken veriler.
Belirli çalışanların bilmesi gereken ek bilgiler nelerdir?
AB ve Kolombiya, Sırbistan, ve Filipinler gibi özel yasalara sahip diğer ülkelerden çalışanlar:
Kişisel bilgilerinize erişim, bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, belirli Kişisel Bilgilerin
işlenmesine itiraz etme veya bunlar üzerinde kısıtlama isteme, ve belirli durumlarda veri taşınabilirliği
isteme hakkına sahipsiniz. Erişim, düzeltme, silme, itiraz veya kısıtlama veya taşınabilirlik isteme talebi
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ile ilgili olarak RTX ile iletişime geçmek için, lütfen bu bildirimin sonunda belirtilen iletişim yöntemlerini
kullanın. Ayrıca, denetimsel bir yetkili makam olarak da bilinen, ulusal veya devlet veri koruma yetkili
makamı ile bir şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Aynı zamanda tarafınıza, ulusal veya yerel
düzenleyici devlet kurumlarınıza yönelik iletişim bilgilerini içeren bir ek verilecektir. Veri koruma yetkilinizi
belirleme konusunda yardıma ihtiyacınız olması halinde, Gizlilik Uzmanınız veya Veri Koruma Yetkiliniz
( https://home.rtx.com/data-privacy adresinde listelenmiştir) ile irtibata geçin.
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Birleşik Devletlerden çalışanlar: RTX, vergi ve maaş bordrosu amaçları gibi, yasalar gereği ihtiyaç
halindeki durumlarda Sosyal Güvenlik Numaralarınızı toplar. RTX'nin Sosyal Güvenlik Numaralarını
topladığı ve/veya kullandığı durumlarda, RTX, gizliliği koruyarak, toplamayı kısıtlayarak, bilinmesi gereken
temelde erişime olanak sağlayarak, uygun teknik tedbirleri uygulayarak, ve (verileri) uygun şekilde imha
ederek gereken özeni gösterecektir.
Aile üyeleri ve diğerleri ile ilgili bilgi sağlayan çalışanlar: Acil durum iletişim bilgilerinize yönelik
olarak, bakmakla yükümlü olunan kişileri karşılamak ve hak sahiplerini tanımlamak üzere, RTX'ye, aile
üyeleri ve sizinle bağlantılı diğer kişiler ile ilgili bilgi sağlayabilirsiniz. RTX'ye bilgi sağlamadan önce, bunu
yapmak üzere yasal yetkiye sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Küçük çocukların yasal temsilcisi
olarak bilgi verdiğiniz ölçüde, bilgi sağlanmasına yönelik tercihiniz, sağlandığı amaçlar ve bu Bildirimde
ileri sürüldüğü üzere, RTX'nin bilgileri toplayabileceği, işleyebileceği ve aktarabileceğine yönelik izni
temsil eder.
Kişisel Bilgilerinizin bir kopyasına nasıl erişim sağlayabilir, düzeltebilir, değiştirebilir, veya
silinmesini isteyebilirsiniz?
Birçok birey, çeşitli RTX İK sistemlerinde bulunan Kişisel Bilgilerinin çoğuna doğrudan erişim sağlayabilir
ve bu direkt erişimi kullanarak Kişisel Bilgilerine erişebilir, bunları düzeltebilir, değiştirebilir, silebilir, veya
çoğaltabilir. Talep doğrultusunda, RTX ayrıca bireylere, normalde erişime kapalı olan Kişisel Bilgilere makul
erişim imkanı sunabilir. Doğrudan erişime sahip olmayan veya ilave erişim isteyen bireyler, İK temsilcileri
ile iletişime geçmelidirler. İnsan kaynakları verilerinizin dışındaki Kişisel Bilgileriniz ile ilgili talepleriniz için,
yerel Etik ve Uyumluluk Yöneticiniz, Veri Koruma Yetkiliniz veya Gizlilik Uzmanınız ile iletişime geçin (daha
fazla ayrıntı için aşağıya göz atınız). Erişim, düzeltme, değişiklik, silme, veya bir kopya edinme taleplerinin
tamamen veya kısmen reddedilmesine yönelik yasal veya diğer sebepler var olabilir.
RTX ile nasıl iletişime geçebilirsiniz?
Kişisel Bilgileriniz ile ilgili soru veya endişelerinizin olması veya Kişisel Bilgilerinize yönelik olarak hangi
RTX kuruluşunun veri kontrolörü olduğu hakkında daha fazla bilgi almak istemeniz halinde, yerel İK
temsilciniz, yerel Etik ve Uyumluluk Yöneticiniz, Ombudsman programı, veya Gizlilik Uzmanı veya Veri
Koruma Yetkilileri ile irtibata geçmelisiniz. Ombudsman programına, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda
erişebilirsiniz:
Internet

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

Posta

Raytheon Technologies Corporation, İlgi: Ombudsman Programı
10 Farm Springs Road
Farmington, CT 06032 ABD

Gizlilik Uzmanları ve Veri Koruma Yetkililerinin listesine https://home.rtx.com/data-privacy adresinden
ulaşabilirsiniz. RTX Gizlilik Ofisi ile privacy.compliance@rtx.com adresi üzerinden iletişime
geçebilirsiniz. Etik ve Uyumluluk Yöneticilerinin listesine https://www.rtx.com/Our-Company/ethics-andcompliance adresinden ulaşabilirsiniz.
En son güncellendiği tarih: 7 Şubat 2022
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