إخطار الخصوصية العام
يتناول "إخطار الخصوصية" هذا كيف يجوز لشركة رايثيون للتكنولوجيا ("رايثيون للتكنولوجيا") وشركاتها الفرعية والتابعة جمع ومعالجة المعلومات
ألي من المواقع اإللكترونية
الشخصية التي تحصل عليها منك كفرد ،بمعزل عن المواقع اإللكترونية والتطبيقات المحمولة .يوجد إخطار الخصوصية ٍ
لشركة رايثيون للتكنولوجيا على ذلك الموقع اإللكتروني .لطالبي العمل ،يُرجى الرجوع إلى إخطار خصوصية طالبي العمل .ويجب على الموظفين
مراجعة إخطار خصوصية موظفي رايثيون للتكنولوجيا.
تتعامل شركة رايثيون للتكنولوجيا مع األفراد بعدة طرق :المستخدمون النهائيون لمنتجاتنا ،وموظفو عمالئنا التجاريين وموردينا ،وآخرون في مجتمعاتنا
المحلية .وإلجراء هذه التعامالت ،قد تحتاج شركة رايثيون للتكنولوجيا إلى جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها .اتخذت شركة رايثيون للتكنولوجيا تدابير
فنية وإدارية ومادية لحماية أية معلومات شخصية قد نجمعها .ونظرًا ألن هذا اإلخطار يهدف إلى تغطية مجموعة متنوعة من الحاالت ،قد ال تنطبق عليك
بعض المعلومات الواردة في هذا اإلخطار .على سبيل المثال ،إذا لم يكن لديك ضمان مع إحدى الشركات التابعة لشركة رايثيون للتكنولوجيا ،فلن تجمع
األخيرة معلومات الضمان منك .كما تمتثل شركة رايثيون للتكنولوجيا للمتطلبات القانونية المعمول بها ،وتمتنع عن جمع المعلومات الشخصية أو
استخدامها في بعض األماكن على النحو الذي يحظره القانون المعمول به.
يجوز تعديل هذه السياسة بين الحين واآلخر دون إخطار مسبق .يُرجى مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لالطالع على أي تغييرات .يظهر تاريخ
سريان النسخة الحالية في نهاية هذا اإلخطار.

ما هي المعلومات الشخصية التي قد تجمعها شركة رايثيون للتكنولوجيا؟
تخضع المعلومات الشخصية التي تجمعها شركة رايثيون للتكنولوجيا للمتطلبات القانونية المعمول بها .ونظرًا ألن هذا اإلخطار يغطي مجموعة متنوعة
من الحاالت ،فقد تكون هناك عناصر بيانات مدرجة هنا ال تنطبق على حالتك الخاصة .يُرجى االتصال بشركة رايثيون للتكنولوجيا على النحو المبيَّن في
القسم "كيفية االتصال بشركة رايثيون للتكنولوجيا" أدناه إذا كان لديك أي استفسارات.

العمالة المستعان بها من مصادر خارجية

الز ّوار واألشخاص المص َّرح لهم باستخدام
مرافق وخدمات شركة رايثيون
للتكنولوجيا
موظفو الموردين والبائعين والعمالء
التجاريين

معلومات عن عمل الفرد ،بما في ذلك المسمى الوظيفي والقسم واالختصاص الوظيفي
ومركز التكلفة
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المستهلكون والمستخدمون النهائيون
لبعض مرافق وخدمات شركة رايثيون
للتكنولوجيا
المساهمون

االسم ،بما في ذلك االسم األول واسم العائلة واالسم األوسط ،وأية الحقة
(مثل الصغير أو الكبير) ،والتحية (مثل السيد أو السيدة)
بيانات الهوية األساسية ،مثل تاريخ الميالد والجندر
بالنسبة للمعالين ،عالقتهم بحامل الوثيقة
بيانات االتصال في حاالت الطوارئ
بيانات االتصال الخاصة بالعمل ،بما في ذلك رقم الهاتف ،ورقم الفاكس ،وعنوان
البريد اإللكتروني ،ورقم جهاز االستدعاء ،والعنوان البريدي ،وموقع العمل.
عنوان المنزل ،وعنوان البريد اإللكتروني الشخصي ،ورقم هاتف المنزل،
بما في ذلك رقم الجوال الشخصي
العنوان البريدي المق َّدم ،سواء كان خاص بالمنزل أو العمل أو كالهما
الخبرة العملية ،والمؤهالت العلمية والتاريخ الوظيفي ،وفئات المهارات ،بما في ذلك
المهارات اللغوية والتراخيص والشهادات وتصريح ممارسة عمل معين ،أو العضوية
في االتحادات التجارية أو المنظمات المهنية والمشاركة فيها
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آخرون*

نوع المعلومات الشخصية
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معلومات عن جهة عمل الفرد ،بما في ذلك اسم /أسماء الشركة ،وموقع /مواقع
الشركة ،وعنوان /عناوين الشركة ،وبلد التأسيس
اسم المشرف و/أو المساعد
معلومات عن التدريب و/أو التطوير و/أو مراجعة األداء
معلومات وسجالت أجهزة الكمبيوتر والشبكات واالتصاالت الخاصة بشركة رايثيون
للتكنولوجيا التي تغطي استخدام هواتف الشركة ،وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها،
واتصاالتها اإللكترونية (مثل البريد اإللكتروني والتقويمات اإللكترونية) ،وغيرها من
تقنيات المعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،اسم
المستخدمُ /معرف تسجيل الدخول ،وكلمات المرور ،واإلجابات عن أسئلة األمان،
وغيرها من المعلومات الالزمة للوصول إلى تطبيقات شركة رايثيون للتكنولوجيا
وشبكاتها وأنظمتها وخدماتها ،وكذلك المعلومات التي تخزنها أو ترسلها أو تقدمها أو
تتلقاها من خالل شبكات شركة رايثيون للتكنولوجيا وأنظمتها
مهام ومنتجات العمل التي قد تكون مرتبطة بك ،على سبيل المثال ال الحصر ،المستندات
والملفات التي يُذكر فيها أنك منشئها وكذلك المهام المسندة إليك
معلومات الخدمة العسكرية وفقًا لما تقتضيه المتطلبات والقانون المعمول به
معلومات البيئة والصحة والسالمة
االتفاقيات والبرامج واألنشطة التي يشارك فيها الفرد
المعلومات المتعلقة بالدفع والفواتير ،بما في ذلك أرقام التعريف الحكومية وأرقام
الحسابات البنكية
تفضيل /تفضيالت اللغة والتواصل
المعلومات التي تم جمعها من خالل دراسة استقصائية طوعية أو عرض ترويجي أو من
خالل استخدام المنتج
سجل أي حادث يقع أثناء التواجد داخل مباني شركة رايثيون للتكنولوجيا
معلومات السفر والنفقات المتعلقة بمهام العمل ،بما في ذلك معلومات التأشيرة وتفاصيل
النفقات والفواتير الداعمة
المعلومات التي يمكن جمعها كجزء من مهمة ما ،مثل بيانات الوقت والحضور ،أو
بيانات الشارة ،أو الصور الفوتوغرافية ،أو المقاطع الصوتية ،أو المقاطع المرئية ،أو
المعلومات البيومترية (على سبيل المثال ،بصمة اإلصبع ،أو مسح قزحية العين ،أو
التعرف على الصوت) ،أو بيانات تحديد الموقع المستخدمة لدور أو مهمة معينة ،غير
أن هذا الجمع للمعلومات سيكون معروفًا وشفافًا ومتوافقًا مع القانون المعمول به
بلد الميالد ،والجنسيات المحمولة (في الماضي والحاضر) ،وحالة اإلقامة الدائمة وفقًا لما
يقتضيه القانون المعمول به
الفحوصات المطلوبة ،مثل الفحص الطبي و/أو فحص المخدرات و/أو معلومات عن
فحص الخلفية الجنائية وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به
المعلومات التي قد تكون مطلوبة للوائح االمتثال لضوابط التجارة الدولية
للسماح لك بالوصول إلى بعض التقنيات أو غيرها من المعلومات
المتعلقة بمهمة أو زيارة معينة وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به
أرقام التعريف الصادرة عن الحكومة (كليًا أو جزئيًا) ،مثل رقم التعريف الضريبي ،أو
رقم التعريف المخصص لشركة رايثيون للتكنولوجيا ،أو رقم الضمان االجتماعي/
التأمين ،أو رقم رخصة القيادة الصادر عن الحكومة ،أو رقم التأشيرة ،أو رقم جواز
السفر ،أو رقم وثيقة أخرى
مؤهالت العمل كبائع ،مثل معلومات تضارب المصالح
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معلومات عن الزوّار ،بما في ذلك وقت الزيارات وتاريخها وموقعها ،والمعلومات
المتعلقة بالمركبات ألغراض وقوف السيارات ،والمعلومات الالزمة لالحتفاظ بسجالت
الزوّار وفحص الجهات المحظورة
وضع قائمة بالهدايا الرمزية التي ربما تم تقديمها أو استالمها
معلومات عن الموقع لبعض المواقع التي تقدم خدمات مستندة إلى الموقع ،مثل
الخرائط ،والوصول إلى الطابعات حسب الموقع ،أو توافر غرف اجتماعات قريبة،
إال أن هذا الجمع للمعلوماتسيكون معروفًا وشفافًا
المعلومات المقدمة لتسهيل خدمة أو طلب مساعدة ،مثل معلومات استخدام المنتج أو
مشكالته
المعلومات الالزمة إلجراء مطالبة أو تقديم مزايا أو خدمات مطلوبة ،والتي قد تشمل
فحصًا طبيًا مستقالً ،أو معلومات صحية ،أو أرقام تعريف حكومية ،أو معلومات أخرى
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المعلومات المقدمة في سياق ممارسة الحقوق للمساهمين ،مثل حضور االجتماعات
(بما في ذلك البيانات التي يتم جمعها ألغراض أمنية للمشاركين في االجتماعات وأي
تسجيالتلالجتماعات) ،ومعلومات التصويت ،ودفع توزيعات األرباح

X

أي معلومات يختار الشخص إدراجها في وثيقة تمثل جز ًءا من مطالبة تأمين و/أو إجراء
قانوني يتعلق بشركة رايثيون للتكنولوجيا
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* مثل المعالين وأفراد أسر موظفي شركة رايثيون للتكنولوجيا ،وجهات االتصال في حاالت الطوارئ ،وأطراف مطالبات التأمين

كيف يمكن أن تستخدم شركة رايثيون للتكنولوجيا المعلومات الشخصية التي تجمعها؟
العمالة المستعان بها من مصادر خارجية

موظفو الموردين والبائعين والعمالء
التجاريين

الز ّوار واألشخاص المص َّرح لهم باستخدام
مرافق وخدمات شركة رايثيون للتكنولوجيا

المساهمون
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آخرون*

إجراء عمليات تجارية منتظمة ،بما في ذلك تصميم المنتجات وتطويرها ،وإدارة نظام
تخطيط موارد المؤسسة ( ،)ERPوإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات ،وسداد
المدفوعات ،وتوفير السلع والخدمات للعمالء ،والتي قد تشمل مشاركة معلومات
شخصية محدودة مع العمالء أو الشركاء التجاريين اآلخرين
تقديم المنتجات والخدمات المطلوبة ،والتي قد تشمل استخدام بيانات تحديد الموقع
الجغرافي لتطبيقات معينة بطريقة معروفة وشفافة
القيام بحمالت خيرية
وضع خطط التوظيف ،بما في ذلك ما قد يؤثر على الميزانية والتخطيط المالي وإعداد
التقارير
االستجابة للحاالت التي تنطوي على مخاطر على الصحة أو السالمة ،بما في ذلك حاالت
الطوارئ
إدارة المراسالت واإلخطارات
التخطيط وتقديم برامج وخدمات الصحة والسالمة ،بما في ذلك فحص المخدرات وبرامج
الصحة والسالمة
إعداد التقارير والتحليالت اإلحصائية ،بما في ذلك عدد موظفي المؤسسة العالمية،
والخصائص الديموغرافية ،وإعداد التقارير وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به

المستهلكون والمستخدمون النهائيون لبعض
مرافق وخدمات شركة رايثيون للتكنولوجيا
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إدارة األمن المادي ،بما في ذلك ضوابط الوصول واألمن،
والوصول إلى المنشأة وسالمتها ،والتأهب للكوارث
إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات وصيانتها وتأمينها ،مثل شبكات الكمبيوتر ،والبريد
اإللكتروني ،والوصول إلى اإلنترنت ،وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة ،وسير العمل،
بما في ذلك
 oضوابط الوصول واألمن ألجهزة الكمبيوتر واألنظمة األخرى
 oاإلنترنت ،واإلنترانت ،والبريد اإللكتروني ،ومواقع التواصل
االجتماعي ،والوصول إلى األنظمة اإللكترونية األخرى
 oمسح وتحليل الفيروسات ،ومحاوالت التدخل ،والتهديدات الداخلية
 oإنشاء وتحليل السجالت ألغراض األمن ومكتب المساعدة
 oتقديم دعم مكتب المساعدة وأنشطة صيانة األنظمة
 oالنسخ االحتياطي واستعادة البيانات وتقديم خدمات التعافي من الكوارث
اإلشراف على تتبع المواقع ،والمدة ،وغيرها من تقنيات المعلومات واالتصال عن بُعد
الخاصة ببعض أصول وتطبيقات شركة رايثيون للتكنولوجيا إلدارة الخدمات المقدمة
واألمن والسالمة والكفاءة
ضمان االمتثال لضوابط االستيراد والتصدير وغيرها من ضوابط التجارة الدولية ،بما
في ذلك إدارة التسجيالت والتصاريح ،وتحديد الوصول إلى التقنيات و/أو السلع
الخاضعة للرقابة ،وفحص البلدان أو الجهات الخاضعة للعقوبات أو القيود
الرد على األسئلة أو االستفسارات المقدمة إلى برنامج Ombudsman
(محقق الشكاوى) الخاص بشركة رايثيون للتكنولوجيا (ويعني ذلك بوجه عام استخدام
بيانات الشخص الذي قدم األسئلة أو االستفسارات للرد)
إجراء عمليات التدقيق ومراجعة االمتثال لضمان االمتثال للسياسة والالئحة والقانون
المعمول به
إجراء التحقيقات الداخلية والخارجية وإدارتها ،بما في ذلك عمليات المراجعة الخاصة
بقسم الشؤون القانونية ،وقسم األخالقيات واالمتثال العالمي ،وقسم االمتثال لضوابط
التجارة الدولية وأية عمليات إفصاح ناتجة
للجهات الحكومية
تقييم حاالت تضارب المصالح واإلبالغ عنها
معالجة مسائل البيئة والصحة والسالمة ،بما في ذلك مطالبات التعويض عن اإلصابات
واألضرار
تقييم األنواع المختلفة من مطالبات التأمين وإدارتها
رفع الدعاوى وتقديم الدفوع في القضايا ،أو دعاوى التحكيم ،أو اإلجراءات اإلدارية أو
التنظيمية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،نشاط ما قبل النزاع ،وجمع األدلة،
واالكتشاف ،واالحتفاظ بالمعلومات والوثائق القانونية للتقاضي ،وجهود االكتشاف
اإللكتروني
الرد على استفسارات جهات إنفاذ القانون وغيرها من االستفسارات الحكومية
حماية حقوق الملكية الفكرية ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،إيداعات براءات
االختراع
تخطيط األعمال ،بما في ذلك التخطيط لعمليات الدمج واالستحواذ وبيع األصول
وتنفيذها
تسهيل أنشطة إدارة المستثمرين
توثيق المشاركة في المنظمات المهنية وتقديم أو تلقي هدايا العمل والضيافة
إدارة التسويق والعقود والمشروعات المشتركة وجهود األعمال التجارية األخرى ،بما
في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،معالجة الفواتير والمدفوعات وإدارة المشروعات
واستطالعات رأي العمالء والعروض الترويجية
تصميم المنتجات وبيعها وإنتاجها وتحسينها
تقديم خدمة العمالء والدعم
تدريب موظفي العمالء والموردين والبائعين واعتمادهم
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إجراء الجهد الواجب للموردين والبائعين ،بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر
وضع وإدارة الميزانية والتخطيط المالي وإعداد التقارير
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تقديم المزايا والخدمات بنا ًء على طلب الموظفين أو المستفيدين أو المعالين
ضمان االمتثال للقوانين واللوائح وسياسات شركة رايثيون للتكنولوجيا المعمول بها فيما
يتعلق بهدايا العمل ورعاية السفر لألطراف الثالثة
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الوفاء بااللتزامات المطلوبة من الشركات العامة ،مثل عقد اجتماع سنوي (بما في ذلك
األمن في هذه االجتماعات) واالحتفاظ بقائمة من المساهمين
ما يقتضيه أو يُصرح به صراحةً القانون أو الالئحة المعمول بها
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باستثناء ما يتم استخدامه لدعم العقود المبرمة معك أو للوفاء بالتزام قانوني ،فإن استخدامنا لمعلوماتك الشخصية سيكون فقط من أجل المصالح التجارية
المشروعة على النحو المبيَّن أعاله.

مع من قد تشارك شركة رايثيون للتكنولوجيا المعلومات التي تجمعها؟
لن تبيع شركة رايثيون للتكنولوجيا معلوماتك الشخصية أو تشاركها خارج مجموعة شركات رايثيون للتكنولوجيا ،باستثناء أي من الحاالت اآلتية:
•

•
•
•

لمقدمي الخدمات الذين استعانت بهم شركة رايثيون للتكنولوجيا ألداء الخدمات نيابةً عنا .لن تشارك شركة رايثيون للتكنولوجيا معلوماتك
الشخصية إال مع مقدمي الخدمات الذين فرضت شركة رايثيون للتكنولوجيا عليهم قيودًا تعاقدية تتعلق باستخدام معلوماتك الشخصية أو
اإلفصاح عنها باستثناء ما هو ضروري ألداء الخدمات نيابةً عنا أو لالمتثال للمتطلبات القانونية؛ أو االمتثال لاللتزامات القانونية ،بما في
ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،االستجابة ألي طلب قانوني مشروع من جهات إنفاذ القانون أو الجهات التنظيمية الحكومية األخرى؛
للتحقيق في أي نشاط غير قانوني فعلي أو مشتبه؛
لمنع األذى الجسدي أو الخسارة المالية؛
لدعم بيع أو نقل كل أو جزء من أعمالنا أو أصولنا ،بما في ذلك من خالل اإلفالس.

إذا كنت تقدم خدمات إلى إحدى شركات رايثيون للتكنولوجيا وتحتاج إلى الوصول إلى منشأة أحد العمالء أو المستخدمين النهائيين ،فقد تحتاج شركة رايثيون
للتكنولوجيا إلى تقديم معلوماتك الشخصية لذلك العميل أو المستخدم النهائي لتسهيل وصولك إلى الموقع بما يتوافق مع المتطلبات األمنية.
باستثناء ما يتم استخدامه لدعم العقود المبرمة معك أو للوفاء بالتزام قانوني ،فإن استخدامنا لمعلوماتك الشخصية سيكون فقط من أجل المصالح التجارية
المشروعة على النحو المبيَّن أعاله.

أين تخزن شركة رايثيون للتكنولوجيا معلوماتك الشخصية؟
نظرًا ألن شركة رايثيون للتكنولوجيا هي شركة عالمية لديها مواقع في العديد من البلدان المختلفة ،فقد ننقل معلوماتك من كيان قانوني إلى آخر أو من بلد
إلى آخر لتحقيق األغراض المذكورة أعاله .تشمل هذه البلدان ،على أقل تقدير ،الواليات المتحدة ،والعديد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي،
وكندا ،وغيرها من البلدان ،بما في ذلك بعض البلدان في آسيا .ونقوم بنقل معلوماتك الشخصية وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها ،وبالقدر الالزم
لتحقيق األغراض المذكورة أعاله فقط.
تعتمد شركة رايثيون للتكنولوجيا على اآلليات القانونية المتاحة لتمكين النقل القانوني للمعلومات الشخصية عبر الحدود .بالقدر الذي تعتمد به شركة
الملزمة للسماح بالنقل ،تمتثل الشركة لتلك
رايثيون للتكنولوجيا على البنود التعاقدية القياسية (تُسمى أيضًا البنود النموذجية) أو القواعد المؤسسية
ِ
المتطلبات ،بما في ذلك الحاالت التي قد تشهد تعارضًا بين تلك المتطلبات وهذا اإلخطار .لالطالع على القواعد المؤسسية المل ِزمة لشركة رايثيون
للتكنولوجيا ،يُرجى تنزيلها بلغتك من خالل .Technologies.com/privacy/binding-corporate-ruleshttp://Raytheon

ما هي المدة التي تحتفظ فيها شركة رايثيون للتكنولوجيا بالمعلومات الشخصية؟
تحتفظ شركة رايثيون للتكنولوجيا بالمعلومات الشخصية للمدة الزمنية الالزمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت في األصل من أجله وألية مدة إضافية وفقًا
لما يقتضيه القانون أو الالئحة المعمول بها ،أو المحكمة ،أو الدعاوى اإلدارية أو دعاوى التحكيم ،أو متطلبات التدقيق.

ما هي الخيارات المتاحة لديك حول كيفية استخدام شركة رايثيون للتكنولوجيا لمعلوماتك الشخصية؟
حيثما أمكن ،تُتيح شركة رايثيون للتكنولوجيا لك الفرصة لتقرير ما إذا كنت تريد تقديم معلوماتك الشخصية أم ال .قد يكون هناك ظروف لن يُتاح لك فيها
الخيار ،مثل ممارسات أمن تكنولوجيا المعلومات كمسح الفيروسات والبرامج الضارة لألفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شبكات شركة رايثيون
للتكنولوجيا .تبعًا لطبيعة المعلومات الشخصية والسبب وراء طلب شركة رايثيون للتكنولوجيا الحصول عليها ،قد ال تتمكن الشركة من تلبية طلبك بدون
جمع معلوماتك الشخصية ومعالجتها.
سيكون لديك خيار دائ ًما بشأن السماح لشركة رايثيون للتكنولوجيا باستخدام معلوماتك الشخصية ألغراض التسويق من عدمه .إذا كنت قد زودتنا
بمعلوماتك الشخصية وترغب اآلن في طلب التوقف عن استخدامها ألغراض التسويق ،يُرجى االتصال بالشركات التي تتلقى منها الرسائل التسويقية.
توفر لك الرسائل نفسها والموقع اإللكتروني للشركة بيانات االتصال.

ما هي المعلومات اإلضافية التي يجب أن يعرفها بعض األفراد؟
المستخدمون من كاليفورنيا:
قانون  Shine the Lightالمعمول به في والية كاليفورنيا :يجوز للمقيمين في والية كاليفورنيا سنويًا طلب والحصول على المعلومات التي تتم مشاركتها
مع الشركات األخرى الستخدامها في أغراض التسويق المباشر الخاصة بها خالل السنة الميالدية السابقة .ال تشارك شركة رايثيون للتكنولوجيا معلوماتك
الشخصية مع الشركات األخرى الستخدامها في التسويق المباشر الخاصة بها.
قانون خصوصية المستهلك المعمول بها في والية كاليفورنيا :باستثناء أولئك الذين يتعاملون مع شركة رايثيون للتكنولوجيا كموظفين ومقاولين ،وأولئك
الذين لدينا معلوماتهم بسبب عالقتهم مع الموظفين والمقاولين (مثل أفراد األسرة الذين يحصلون على مزايا صحية أو جهات االتصال في حاالت
الطوارئ) ،وطالبي العمل ،وأولئك الذين لدينا معلوماتهم بسبب عالقتهم مع طالبي العمل (مثل المصادر المرجعية) ،وأولئك الذين لدينا معلوماتهم نتيجة
المعامالت أو العالقات بين الشركات (مثل موظفي العمالء التجاريين أو البائعين) ،يحق للمقيمين في والية كاليفورنيا القيام بما يلي:
•
•
•

طلب الحصول على تفاصيل معلوماتك الشخصية التي نحتفظ بها ،بما في ذلك فئات المعلومات ،والغرض الذي نستخدمها من أجله ،ومن
نشاركها معه ،ومعلومات محددة حول معلوماتك الشخصية التي نحتفظ بها على وجه التحديد؛
طلب حذف بياناتك؛
توجيه الشركة بعدم بيع بياناتك ،ولكن بما أن شركة رايثيون للتكنولوجيا ال تبيع المعلومات الشخصية ،فذلك ال ينطبق عليها.

إذا كنت مقي ًما في كاليفورنيا وال تندرج ضمن االستثناءات المذكورة أعاله وترغب في ممارسة حقوقك ،فعليك االتصال بشركة رايثيون للتكنولوجيا إما
باالتصال بالرقم  0003-882-833-1أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على  privacy.compliance@rtx.com.يُرجى ذكر اسمك ،وطريقة
تسمح لشركة رايثيون للتكنولوجيا باالتصال بك (كعنوان البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف) حتى نتمكن من االستجابة لطلبك ،ومعلومات عن طبيعة
عالقتك بنا (على سبيل المثال ،هل أنت زائر لموقعنا اإللكتروني أو أحد المساهمين) ،وتفاصيل عن اإلجراء الذي تُريد أن نتخذه .بنا ًء على طلبك،
سنحقق في األمر لتحديد ما إذا كان لدينا أيًا من معلوماتك الشخصية .إذا كان لدينا معلوماتك الشخصية (بخالف تلك المذكورة في طلبك) ،فسنسعى إلى
التحقق من هويتك بنا ًء على المعلومات الشخصية الموجودة لدينا بالفعل؛ تعتمد البيانات التي سنطلبها على طبيعة معلوماتك الشخصية التي نحتفظ بها.
سنزودك أيضًا بمعلومات حول ما إذا كان هناك أي سبب يمنعنا من االمتثال لطلبك.
المستخدمون من االتحاد األوروبي والبلدان األخرى المطبقة لقوانين الخصوصية :يحق لك التقدم بشكوى إلى هيئة حماية البيانات الوطنية أو التابعة
للوالية ،والتي قد تُعرف أيضًا بهيئة الرقابة .يحق لك أيضًا سحب الموافقة ،وطلب الوصول إلى معلوماتك الشخصية وتصحيحها أو محوها ،وطلب فرض
قيود على معالجة بعض المعلومات الشخصية أو االعتراض على ذلك ،وطلب قابلية نقل البيانات في ظل ظروف معينة .لالتصال بشركة رايثيون
للتكنولوجيا بشأن طلب الوصول للمعلومات ،أو تصحيحها ،أو محوها ،أو االعتراض أو طلب فرض القيود أو قابلية النقل ،يُرجى استخدام طرق االتصال
المشار إليها في نهاية هذا اإلخطار.
المستخدمون من الواليات المتحدة :ال تجمع شركة رايثيون للتكنولوجيا أرقام الضمان االجتماعي من خالل  ،www.utc.com.ولكنها تجمع أرقام
الضمان االجتماعي حيثما يقتضي القانون ،مثل األغراض المتعلقة بالضرائب وكشوف الرواتب لموظفيها .عندما تجمع شركة رايثيون للتكنولوجيا أرقام
الضمان االجتماعي و/أو تستخدمها ،تبذل الشركة العناية المناسبة من خالل حماية السرية ،وتقييد الجمع ،وضمان الوصول على أساس الحاجة إلى
المعرفة ،وتنفيذ الضمانات الفنية المناسبة ،وضمان القيام بإجراءات التخلص المناسبة.

كيف يمكنك االتصال بشركة رايثيون للتكنولوجيا؟
إذا كنت ترغب في الوصول إلى معلوماتك الشخصية أو تصحيحها أو تحديثها ،أو إذا كان لديك أي استفسارات حول ممارسات الخصوصية لشركة
رايثيون للتكنولوجيا بشكل عام أو كانت لديك شكوى ،يُرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني  privacy.compliance@rtx.com.في حالة وجودك
في بلد يخضع لالئحة العامة لحماية البيانات وترغب في الحصول على تفاصيل محددة لمراقب البيانات أو االتصال بمسؤول حماية البيانات المحلي،
يُرجى العلم أنه سيتم توجيه بريدك اإللكتروني واستفسارك للشخص المختص.
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