Aviso Geral de Privacidade
Este Aviso de Privacidade aborda como a Raytheon Technologies Corporation (“Raytheon Technologies”) e suas
subsidiárias e afiliadas podem coletar e processar suas informações pessoais, como um indivíduo, separadamente e à
parte de seus sites e aplicativos móveis. O aviso de privacidade para qualquer site da Raytheon Technologies está
nesse site específico. Para candidatos a emprego, consulte nosso Aviso de Privacidade do Candidato a Emprego. Os
funcionários devem consultar o Aviso de Privacidade do Funcionário da Raytheon Technologies.
A Raytheon Technologies interage com os indivíduos de várias maneiras: usuários finais de nossos produtos,
funcionários de nossos clientes comerciais e fornecedores e outros em nossas comunidades. Para permitir essas
interações, a Raytheon Technologies pode precisar coletar e processar informações pessoais. A Raytheon
Technologies implementou medidas técnicas, administrativas e físicas para proteger quaisquer informações pessoais
que possamos coletar. Como este Aviso se destina a cobrir uma variedade de situações, algumas informações neste
Aviso podem não se aplicar a você. Por exemplo, se você não tiver uma garantia de uma empresa da Raytheon
Technologies, a Raytheon Technologies não coletará suas informações de garantia. Além disso, a Raytheon
Technologies está em conformidade com as exigências legais aplicáveis e se abstém de coletar ou usar informações
pessoais em um local, conforme proibido pela lei aplicável.
Esta política pode ser modificada de tempos em tempos sem aviso prévio. Releia esta política regularmente para
quaisquer alterações. A data de vigência da versão atual consta ao final deste Aviso.

Quais informações pessoais a Raytheon Technologies pode coletar?

Nome, incluindo primeiro nome, sobrenome, nome do meio,
qualquer sufixo (como Júnior ou Sênior) e pronome de
tratamento (como Sr. ou Sra.)
Informações básicas de identificação, como data de nascimento e
gênero
Para dependentes, relacionamento com o titular da apólice
Informações de contato de emergência
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X

X

X
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X

X

Outros*

Consumidores e usuários finais de
determinadas tecnologias da Raytheon
Technologies

Acionistas

Visitantes e pessoas autorizadas a usar
tecnologia da Raytheon Technologies

Pessoal de fornecedores, vendedores e
clientes comerciais

Tipo de Informações Pessoais

Mão de Obra Terceirizada

As informações pessoais que a Raytheon Technologies coleta estão sujeitas às exigências legais aplicáveis. Como
este Aviso cobre uma ampla variedade de situações, pode haver elementos de dados listados aqui que não se aplicam
à sua situação específica. Entre em contato com a Raytheon Technologies, conforme descrito na seção “Como Entrar
em Contato com a Raytheon Technologies” abaixo, caso haja alguma dúvida.

X
X
X

X

X

Informações de contato de trabalho, incluindo número de
telefone, número de fax, endereço de e-mail, número do pager,
endereço para correspondência e local de trabalho
Endereço residencial, endereço de e-mail pessoal e número
de telefone residencial, incluindo número de telefone
celular pessoal
Endereço para correspondência fornecido, seja de casa, do trabalho
ou de ambos
Experiência de trabalho, formação e histórico empregatício,
categorias de especializações, incluindo especializações em
idiomas, certificações, autorização para realizar um determinado
ofício, ou filiação e participação em
associações comerciais ou organizações profissionais
Informações sobre o trabalho de um indivíduo, incluindo
cargo, departamento, função e centro de custo
Informações sobre o empregador de um indivíduo, incluindo o(s)
nome(s) da(s) empresa(s), localização(ões) da(s) empresa(s),
endereço(s) da(s) empresa(s) e país(es) de incorporação
Nome do supervisor e/ou assistente
Informações de treinamento, desenvolvimento e/ou avaliação de
desempenho
Informações e registros de computador, rede e comunicações da
Raytheon Technologies que abrangem o uso de telefones,
computadores, comunicações eletrônicas da empresa (como email e calendários eletrônicos) e outras tecnologias de informação
e comunicação, incluindo, mas não se limitando a identificação de
nome de usuário/login, senhas, respostas a perguntas de segurança
e outras informações necessárias para acessar os aplicativos,
redes, sistemas e serviços da Raytheon Technologies, bem como
informações que você armazena, envia, cede ou recebe por meio
das redes e sistemas da Raytheon Technologies
Tarefas de trabalho e produto de trabalho que podem incluir uma
conexão com você, como, mas não se limitando a, documentos e
arquivos com você identificado como o autor e tarefas atribuídas
a você
Informações sobre o serviço militar, conforme exigido pelas
exigências e leis aplicáveis
Informações sobre meio ambiente, saúde e segurança
Contratos, programas e atividades nos quais o indivíduo participa
Informações relacionadas a pagamentos e faturas, incluindo
números de identificação do governo e números de contas
bancárias
Idioma e preferência(s) de comunicação
Informações coletadas por meio de uma pesquisa ou promoção
voluntária ou do uso de um produto
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Registro de qualquer incidente que ocorra nas
instalações da Raytheon Technologies
Informações sobre viagens e despesas relacionadas a tarefas de
trabalho, incluindo informações de vistos, detalhes de despesas
e contas de suporte
Informações que podem ser coletadas como parte de uma tarefa,
como dados de tempo e presença, informações do crachá,
fotografias, áudio, vídeo, informações biométricas (por exemplo,
impressão digital, leitura da íris ou reconhecimento de voz) ou
dados de geolocalização usados para uma função ou atribuição
específicas, mas tal coleta será conhecida, transparente e
consistente com a lei aplicável
País de origem, cidadania(s) (passada e presente) e status
de residência permanente, conforme exigido pela
legislação aplicável
Testes obrigatórios, como um exame médico, teste de drogas
e/ou informações sobre verificação de antecedentes, conforme
requerido pela lei aplicável
Informações que podem ser necessárias para regulamentações de
conformidade do comércio internacional para permitir seu acesso
a determinadas tecnologias ou outras informações relacionadas a
uma determinada atribuição ou visita conforme exigido pela lei
aplicável
Números de identificação emitidos pelo governo (no todo ou em
parte), como um número de identificação fiscal, número de
identificação atribuído pela Raytheon Technologies, número do
seguro social/seguro, número da carteira de motorista emitida
pelo governo, visto, passaporte ou outro número de documento
Qualificações para atuar como vendedor, como informações sobre
conflitos de interesse
Informações do visitante, incluindo hora, data e local das visitas,
informações sobre um veículo para fins de estacionamento e
informações necessárias para manter registros de visitantes e
triagem de partes recusadas.
Lista de presentes nominais que possam ter sido fornecidos ou
recebidos
Informações de localização para determinados sítios que fornecem
serviços baseados em localização, como mapas, acesso a
impressoras com base na localização ou disponibilidade de salas
de conferência próximas, mas tal coleta será conhecida e
transparente
Informações fornecidas para facilitar um serviço ou solicitar
assistência, como o uso do produto ou informações sobre o
problema
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Informações necessárias para processar uma reclamação ou
fornecer os benefícios ou serviços solicitados, que podem
incluir um exame médico independente, informações de saúde,
números de identificação do governo ou outras informações
As informações fornecidas no contexto do exercício de direitos
como acionista, como a participação em reuniões (incluindo
dados coletados para fins de segurança dos participantes da
reunião e quaisquer gravações de reuniões), informações de voto
e pagamento de dividendos
Qualquer informação que uma pessoa decida incluir em um
documento que faça parte de uma reivindicação de seguro e/ou
processo legal envolvendo a Raytheon Technologies
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* como dependentes e parentes de funcionários da Raytheon Technologies, contatos de emergência, partes em
reivindicações de seguro

X

X

Outros*

Visitantes e pessoas
autorizadas a usar Raytheon

X

Consumidores e usuários finais
de determinadas Raytheon

Pessoal de fornecedores,
vendedores e clientes comerciais

Condução de operações comerciais regulares, incluindo projeto e
desenvolvimento de produtos, gestão de um sistema Enterprise
Resource Planning (ERP, Planejamento de Recursos de
Empreendimentos), envio de faturas e cobrança de pagamento,
fornecimento de pagamento e fornecimento de bens e serviços aos
clientes, o que pode incluir o compartilhamento de informações
pessoais limitadas com clientes ou demais parceiros de negócios
Fornecimento de produtos e serviços solicitados, que podem
incluir o uso de geolocalização para determinadas aplicações de
uma maneira conhecida e transparente
Realização de campanhas de caridade
Planejamento de pessoal, incluindo o que pode impactar o
orçamento e planejamento financeiro e relatórios
Responder a situações que envolvam risco para a saúde ou
segurança, incluindo uma emergência
Gestão de comunicações e avisos
Planejar e fornecer programas e serviços de saúde e segurança,
incluindo teste de drogas e programas de saúde e segurança
Relatórios e análises estatísticas, incluindo número geral de
funcionários da empresa, dados demográficos e relatórios exigidos
pela lei aplicável
Gestão da segurança física, incluindo controles de acesso e
segurança, acesso e segurança das instalações e preparação para
desastres
Gerir, manter e proteger sistemas de tecnologia da informação
(“TI”), como redes de computadores, e-mail, acesso à Internet,
Sistemas de Planejamento de Recursos de Empreendimentos
(“ERP”) e fluxos de trabalho, incluindo
o Controles de acesso e segurança para sistemas de
computadores e outros
o Acesso à Internet, intranet, e-mail, mídia social e
outros sistemas eletrônicos
o Varredura e análise de vírus, intrusão e ameaças
internas
o Criação e análise de logs para fins de segurança e
help desk

Mão de Obra Terceirizada

Finalidade

Acionistas

Como a Raytheon Technologies pode usar as informações pessoais que coleta?
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o Fornecimento de help desks, suporte e
atividades de manutenção do sistema
o Backup e recuperação de dados e fornecimento de
serviços de recuperação em caso de desastres
Supervisão do rastreamento de localização, duração e outras
telemáticas de certos ativos e aplicativos da Raytheon Technologies
para gestão dos serviços prestados, segurança, proteção e eficiência
Garantia da conformidade com a importação, exportação e outros
controles de comércio internacional, incluindo a gestão de
registros e autorizações, determinação do acesso a tecnologias
e/ou commodities controladas e triagem de países ou partes
sancionadas ou restritas
Resposta a perguntas ou preocupações enviadas ao programa de
Ombudsman da Raytheon Technologies (geralmente, isso significa
usar os dados da pessoa que enviou a pergunta ou preocupação
para responder)
Realização de auditorias e análises de conformidade para garantir a
conformidade com a política, regulamentação e lei aplicáveis
Realização e gestão de investigações internas e externas, incluindo
revisões jurídicas, de ética e conformidade global e de
conformidade de comércio internacional e quaisquer divulgações
resultantes para agências governamentais
Avaliação e relatório de conflitos de interesse
Abordagem de questões ambientais, de saúde e segurança,
incluindo reivindicações de lesões e danos
Avaliação e administração de vários tipos de reivindicações de
seguros
Processo e defesa de reivindicações em litígios, arbitragem,
procedimentos administrativos ou regulatórios, incluindo, mas não
se limitando a, atividade pré-disputa, coleta de evidências,
descoberta, retenções de litígio e esforços de descoberta eletrônica
Resposta à aplicação da lei e outras investigações do governo
Proteção de direitos de propriedade intelectual, incluindo, mas não
se limitando a, depósitos de patentes
Planejamento de negócios, incluindo planejamento ou execução de
fusões, aquisições e alienações
Facilitação de atividades de gestão de investidores
Documentação da participação em organizações profissionais e o
fornecimento ou recebimento de presentes comerciais e
hospitalidade
Administração de marketing, contrato, joint ventures e outros
esforços de negócios, incluindo, sem limitação, processamento de
faturas e pagamentos, gestão de projetos e pesquisas com clientes
e promoções
Concepção, venda, produção e aprimoramento de produtos
Fornecimento de serviços de atendimento e suporte ao cliente
Treinamento e certificação do cliente, fornecedor e pessoal de
vendas
Realização de diligência prévia de fornecedores e vendedores,
incluindo avaliações de risco
Desenvolvimento e gestão de orçamento e planejamento e relatórios
financeiros
Fornecimento de benefícios e serviços conforme solicitado por um
funcionário ou por um beneficiário ou dependente
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Garantia da conformidade com as leis, regulamentos e políticas da
Raytheon Technologies aplicáveis em relação a presentes
comerciais e viagem patrocinada para terceiros
Cumprimento das obrigações exigidas de empresas públicas, como
a realização de uma reunião anual (incluindo segurança em tais
reuniões) e a manutenção de uma lista de acionistas
Conforme exigido ou expressamente autorizado pela lei ou
regulamentação aplicável

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Exceto quando usado para apoiar um contrato com você ou para cumprir uma obrigação legal, nosso uso de suas
informações pessoais será apenas para interesses comerciais legítimos, conforme estabelecido acima.

Com quem a Raytheon Technologies pode compartilhar as informações
que coleta?
A Raytheon Technologies não venderá ou de outra forma compartilhará suas informações pessoais fora
do grupo de empresas Raytheon Technologies, exceto para:
•

•
•
•

prestadores de serviços que a Raytheon Technologies contratou para realizar serviços em seu nome. A
Raytheon Technologies só compartilhará suas informações pessoais com provedores de serviços com
restrições contratuais da Raytheon Technologies quanto ao uso ou divulgação de suas informações
pessoais, exceto conforme necessário para realizar serviços em seu nome ou para cumprir exigências
legais; cumprir as obrigações legais, incluindo, mas não se limitando a, em resposta a uma solicitação
legal legítima de autoridades de aplicação da lei ou outros reguladores governamentais;
investigar atividades ilegais suspeitas ou reais;
prevenir danos físicos ou perdas financeiras; ou
apoiar a venda ou transferência de todo ou parte de nossos negócios ou ativos, inclusive por meio de falência.

Se você presta serviços a uma empresa da Raytheon Technologies e precisa acessar as instalações de um cliente ou
usuário final, a Raytheon Technologies pode precisar fornecer suas informações pessoais a esse cliente ou usuário final
para facilitar seu acesso ao sítio em conformidade com as exigências de segurança.
Exceto quando usado para apoiar um contrato com você ou para cumprir uma obrigação legal, nosso uso de suas
informações pessoais será apenas para interesses comerciais legítimos, conforme estabelecido acima.

Onde a Raytheon Technologies armazena suas informações pessoais?
Como a Raytheon Technologies é uma empresa global com localizações em muitos países diferentes, podemos
transferir suas informações de uma pessoa jurídica para outra ou de um país para outro, a fim de cumprir os
objetivos listados acima. Esses países incluem, no mínimo, os Estados Unidos, muitos dos países membros da União
Europeia, Canadá e outros países, incluindo alguns na Ásia. Transferiremos suas informações pessoais de acordo
com as exigências legais aplicáveis e apenas na medida do necessário para os fins definidos acima.
A Raytheon Technologies depende dos mecanismos legais disponíveis para permitir a transferência legal de
informações pessoais através das fronteiras. Na medida em que a Raytheon Technologies depende das cláusulas
contratuais padrão (também chamadas de cláusulas modelo) ou Regras Corporativas Vinculativas para autorizar a
transferência, a Raytheon Technologies cumprirá essas exigências, incluindo onde possa haver um conflito entre
essas exigências e este Aviso. Para ler as Regras Corporativas Vinculativas da Raytheon Technologies, baixe os
BCRs em seu idioma em http://Raytheon Technologies.com/privacy/binding-corporate-rules.

Por quanto tempo a Raytheon Technologies retém informações pessoais?
A Raytheon Technologies retém informações pessoais pelo período de tempo necessário para cumprir a finalidade para
a qual foram originalmente coletadas e por qualquer período adicional conforme exigido pela lei ou regulamento
aplicável, processo judicial, administrativo ou de arbitragem ou exigências de auditoria.

Que opções você tem sobre como a Raytheon Technologies usa suas
informações pessoais?
Sempre que possível, a Raytheon Technologies fornecerá a você a oportunidade de decidir se deve ou não fornecer suas
informações pessoais. Pode haver circunstâncias nas quais você não terá escolha, como práticas de segurança de TI,
como verificação de vírus e malware para indivíduos com acesso às redes da Raytheon Technologies. Dependendo da
natureza das informações pessoais e do motivo pelo qual a Raytheon Technologies pode exigi-las, a Raytheon
Technologies pode não ser capaz de atender a sua solicitação sem coletar e processar suas informações pessoais.
Você sempre poderá escolher se a Raytheon Technologies usará suas informações pessoais para fins de marketing. Se
você nos forneceu suas informações pessoais e gostaria agora de solicitar que elas não sejam mais usadas para fins de
marketing, entre em contato com as empresas das quais está recebendo comunicados de marketing. Os próprios
comunicados e o site da empresa fornecerão os detalhes de contato.

Que informações adicionais os indivíduos específicos devem saber?
Usuários da Califórnia:
Lei do Shine the Light da Califórnia: os residentes da Califórnia podem solicitar e obter anualmente informações que são
compartilhadas com outras empresas para seu próprio uso de marketing direto no ano civil anterior. A Raytheon
Technologies não compartilha suas informações pessoais com outras empresas para seu próprio uso de marketing direto .
Lei da Privacidade do Consumidor da Califórnia: exceto para aqueles que interagem com a Raytheon Technologies
como funcionários e contratados, aqueles cujas informações temos por causa de seu relacionamento com funcionários e
contratados (como membros da família que recebem benefícios de saúde ou contatos de emergência), candidatos a
empregos, aqueles cujas informações temos, por causa de seu relacionamento com candidatos a empregos (como
referências) e aqueles cujas informações temos como resultado de uma interação ou relacionamento de negócio-paranegócio (como o pessoal de um cliente comercial ou vendedor), os residentes da Califórnia têm o direito a:
•

•
•

solicitar detalhes sobre as informações pessoais que temos sobre você, incluindo as categorias de
informações, a finalidade para a qual as usamos, com quem as compartilhamos e informações específicas
sobre quais informações pessoais temos sobre você especificamente;
solicitar que seus dados sejam apagados; e
instruir uma empresa a não vender seus dados, mas, uma vez que a Raytheon Technologies não vende
informações pessoais, isso não se aplica.

Se você é um residente da Califórnia não coberto pelas exclusões mencionadas acima e deseja exercer seus direitos,
deve entrar em contato com a Raytheon Technologies ligando para 1-833-882-0003 ou enviando um e-mail para
privacy.compliance@rtx.com. Forneça seu nome, uma forma através da qual a Raytheon Technologies possa entrar
em contato com você (como um endereço de e-mail ou número de telefone) para que possamos responder à sua
solicitação, informações sobre a natureza de seu relacionamento conosco (por exemplo, você é um visitante de
nosso site ou de um acionista) e detalhes sobre a providência que você gostaria que tomássemos. Com base em sua
solicitação, investigaremos para determinar se temos alguma de suas informações pessoais. Se tivermos suas
informações pessoais (além das fornecidas em sua solicitação), procuraremos verificar sua identidade com base nas
informações pessoais que já possuímos; os dados que solicitaremos dependerão da natureza das informações
pessoais que temos sobre você. Também forneceremos informações sobre se há algum motivo pelo qual não
podemos atender à sua solicitação.

Usuários da União Europeia e de outros países com leis de privacidade: Você tem o direito de apresentar uma
reclamação junto à autoridade nacional ou estadual de proteção de dados, que também pode ser conhecida como
autoridade supervisora. Você também tem o direito de retirar o consentimento, solicitar acesso e correção ou deleção
de suas informações pessoais, solicitar restrições ou contestar o processamento de determinadas informações
pessoais e buscar portabilidade de dados em determinadas circunstâncias. Para entrar em contato com a Raytheon
Technologies sobre uma solicitação para acessar, corrigir, apagar, contestar ou buscar restrições ou portabilidade,
use os métodos de contato indicados no final deste aviso.
Usuários dos Estados Unidos: A Raytheon Technologies não coleta Números de Seguro Social em www.utc.com.
A Raytheon Technologies, no entanto, coleta Números de Seguro Social quando exigido por lei, como impostos e
folha de pagamento de seus funcionários. Quando a Raytheon Technologies coleta e/ou usa Números de Seguro
Social, a Raytheon Technologies toma os devidos cuidados, protegendo a confidencialidade, limitando a coleta,
garantindo que o acesso seja restrito ao necessário, implementando medidas de segurança técnicas apropriadas e
garantindo o descarte adequado.

Como você pode entrar em contato com a Raytheon Technologies?
Se desejar acessar, corrigir ou atualizar suas informações pessoais, ou se tiver dúvidas sobre as práticas de
privacidade da Raytheon Technologies em geral ou uma reclamação, envie um e-mail para
privacy.compliance@rtx.com. Caso você esteja localizado em um país que será regido pela Regulamentação Geral
de Proteção de Dados e desejar obter os detalhes específicos do controle de dados ou entrar em contato com o
Oficial de Proteção de Dados local, observe que em seu e-mail e sua consulta serão direcionados à pessoa
apropriada.
Última atualização: 21 de julho de 2021

