Algemene privacyverklaring
In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Raytheon Technologies Corporation (‘Raytheon Technologies’) en
zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, persoonsgegevens van u als persoon kan verzamelen en
verwerken, apart van zijn websites en mobiele applicaties. De privacyverklaring van een website van Raytheon
Technologies, staat op de website in kwestie. Sollicitanten dienen de Privacyverklaring voor sollicitanten te lezen.
Werknemers dienen de Privacyverklaring voor werknemers van Raytheon Technologies te lezen.
Raytheon Technologies communiceert op verschillende manieren met personen: met eindgebruikers van onze
producten, werknemers van onze zakelijke klanten en leveranciers en anderen in onze community’s. Om deze
communicatie mogelijk te maken, moet Raytheon Technologies persoonsgegevens verzamelen en verwerken.
Raytheon Technologies heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen getroffen om de persoonsgegevens
die we verzamelen, te beschermen. Deze verklaring is bedoeld voor verschillende situaties. Sommige informatie in
deze verklaring is daarom niet op u van toepassing. Als u bijvoorbeeld geen garantie heeft bij een bedrijf van
Raytheon Technologies, dan verzamelt Raytheon Technologies geen garantie-informatie over u. Raytheon
Technologies houdt zich bovendien aan alle toepasselijke wettelijke vereisten en verzamelt of gebruikt geen
persoonsgegevens waar dat volgens de toepasselijke wetgeving verboden is.
Dit beleid kan van tijd tot tijd en zonder kennisgeving gewijzigd worden. Bekijk dit beleid regelmatig om te zien of
er iets gewijzigd is. De ingangsdatum van de huidige versie staat onderaan deze verklaring.

Welke persoonsgegevens kan Raytheon Technologies verzamelen?

Bezoekers en personen die bevoegd zijn om
Raytheon Technologies te gebruiken

Aandeelhouders

Consumenten en eindgebruikers van bepaalde
producten van Raytheon Technologies

Overige*

Naam, waaronder roepnaam, achternaam, doopnaam,
toevoegingen (zoals Jr. of Sr.) en aanhef (zoals de
heer/mevrouw)

Werknemers van leveranciers, verkopers en
zakelijke klanten

Type persoonsgegevens

Uitbestede arbeid

Welke persoonsgegevens die Raytheon Technologies verzamelt, is afhankelijk van de toepasselijke wettelijke
vereisten. Omdat deze verklaring bedoeld is voor verschillende situaties, staan hier mogelijk gegevens die niet van
toepassing zijn op uw specifieke situatie. Neem contact op met Raytheon Technologies zoals beschreven staat in de
paragraaf ‘Contact opnemen met Raytheon Technologies’ als u nog vragen hebt.
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Standaardgegevens, zoals geboortedatum en geslacht
Voor afhankelijke personen, hun relatie met de polishouder
Contactgegevens in geval van nood
Zakelijke contactgegevens, waaronder telefoonnummer,
faxnummer, e-mailadres, pagernummer, postadres en
werklocatie
Thuisadres, persoonlijk e-mailadres en
telefoonnummer, waaronder het persoonlijke mobiele
telefoonnummer
Postadres, thuis, zakelijk of beide
Werkervaring, opleiding en arbeidsverleden, vaardigheden
zoals talenkennis, diploma’s, certificaten, bevoegdheid voor
een bepaalde functie of lidmaatschap van en deelname aan
handelsorganisaties of professionele organisaties
Informatie over de functie van een persoon,
waaronder de functienaam, afdeling, taken en
kostenplaats
Informatie over de werkgever van een persoon, waaronder de
bedrijfsnaam/bedrijfsnamen, bedrijfslocatie(s),
bedrijfsadres(sen) en het land van vestiging
Naam van de leidinggevende en/of assistent
Informatie over trainingen, ontwikkeling en/of
prestatiebeoordelingen
De informatie en logboeken van de computers, netwerken en
communicatie van Raytheon Technologies die het volgende
omvatten: het gebruik van bedrijfstelefoons, computers en
elektronische communicatie (zoals e-mail en elektronische
agenda’s) en andere informatie- en communicatietechnologie,
waaronder, maar niet beperkt tot,
gebruikersnamen/inloggegevens, wachtwoorden, antwoorden
op beveiligingsvragen en andere informatie die vereist is om
applicaties, netwerken, systemen en diensten van Raytheon
Technologies te gebruiken, evenals informatie die u opslaat,
verzendt of ontvangt via de netwerken en systemen van
Raytheon Technologies
Werkopdrachten en werkproducten die verband houden met u,
waaronder, maar niet beperkt tot, documenten en bestanden
waarin u aangemerkt bent als de auteur en taken die aan u
toegewezen zijn
Informatie over militaire dienst, zoals vereist volgens de
toepasselijke wet- en regelgeving
Informatie over het milieu, gezondheid en veiligheid
Overeenkomsten, programma’s en activiteiten waar de persoon
aan deelneemt
Informatie over betalingen en facturen, waaronder bsnnummers en bankrekeningnummers
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Taal- en communicatievoorkeur(en)
Informatie die verzameld is via een vrijwillige enquête of
promotie of via het gebruik van een product
Verslag van een incident dat plaatsvond op een
locatie van Raytheon Technologies
Informatie over reis- en onkosten in verband met werkopdrachten,
waaronder visagegevens, onkostengegevens en gerelateerde
facturen
Informatie die verzameld kan worden als onderdeel van een
opdracht, waaronder de tijd en aanwezigheid, badge-gegevens,
foto’s, audio, video, biometrische gegevens (bijv. Vingerafdruk,
irisscan of stemherkenning) of geolocatiegegevens die worden
gebruikt voor een bepaalde functie of opdracht. Het verzamelen
van deze informatie is bekend, transparant en in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
Geboorteland, staatsburgerschap (huidig en voormalig) en
verblijfsvergunning, zoals vereist volgens de toepasselijke
wetgeving
Informatie over vereiste screening, zoals een medisch
onderzoek, drugstest en/of achtergrondonderzoek, zoals
vereist volgens de toepasselijke wetgeving
Informatie
die
nodig
is
volgens
internationale
handelsregelgeving om toegang te krijgen tot bepaalde
technologie of andere informatie die te maken heeft met een
bepaalde opdracht of een bepaald bezoek zoals vereist volgens
de toepasselijke wetgeving
Door de overheid verstrekte identificatienummers (geheel of
gedeeltelijk), zoals belasting-ID, het door Raytheon Technologies
toegewezen ID, verzekerings-ID, rijbewijsnummer, visa-,
paspoort- of ander documentnummer
Kwalificaties om op te treden als verkoper, zoals informatie
over mogelijke belangenverstrengeling
Bezoekersinformatie, waaronder de tijd, datum en locatie van een
bezoek, informatie over een voertuig voor parkeerdoeleinden en
informatie die nodig is om bezoekerslogboeken in te vullen en
screening van geweigerde partijen
Vermelding van nominale giften die verstrekt of ontvangen zijn
Locatiegegevens voor bepaalde sites die locatiegebaseerde
diensten bieden, zoals plattegronden, toegang tot printers op
basis van locatie of beschikbaarheid van vergaderruimten in
de buurt. Het verzamelen van deze informatie is bekend en
transparant
Informatie die verstrekt is om een dienst te faciliteren of om om
hulp te vragen, zoals informatie over het gebruik van een
product of een probleem
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Informatie die nodig is om een claim te verwerken of gevraagde
secundaire arbeidsvoorwaarden of diensten te bieden. Hieronder
vallen bijvoorbeeld een onafhankelijk medisch onderzoek,
gezondheidsinformatie, bsn-nummers of andere informatie

X

Informatie die verstrekt is tijdens het uitoefenen van rechten als
aandeelhouder, zoals deelname aan vergaderingen (waaronder
gegevens die verzameld zijn voor veiligheidsdoeleinden voor
deelnemers en eventuele opnames van vergaderingen),
informatie over stemmen en uitbetaling van dividenden
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Alle informatie die een persoon verstrekt in een document als
onderdeel van een verzekeringsclaim en/of juridische procedure
waar Raytheon Technologies bij betrokken is
* zoals afhankelijke personen en familieleden van werknemers van Raytheon Technologies, contactpersonen in
geval van nood, partijen in een verzekeringsclaim

X

Het uitvoeren van reguliere bedrijfsactiviteiten, waaronder het
ontwerpen en ontwikkelen van producten, het beheren van een
Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem, het versturen
van facturen en het verwerken van betalingen, het verstrekken
van betalingen en het leveren van goederen en diensten aan
klanten. Hierbij kunnen in beperkte mate persoonsgegevens
gedeeld worden met klanten of andere zakelijke partners
Het leveren van gevraagde producten en diensten, waaronder
het op een bekende en transparante manier gebruiken van
geolocatie voor bepaalde toepassingen
Het uitvoeren van liefdadigheidscampagnes
Het maken van een personeelsplanning, waaronder ook het
maken van een begroting en financiële planning en rapportage
Het reageren op situaties waarbij een gezondheids- of
veiligheidsrisico ontstaat, zoals in een noodsituatie
Het beheren van communicatie en meldingen
Het plannen en aanbieden van gezondheids- en
veiligheidsprogramma’s en -diensten, waaronder drugstests en
gezondheids- en veiligheidsprogramma’s
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Overige*

Aandeelhouders

Bezoekers en personen die bevoegd
zijn om Raytheon te gebruiken

Werknemers van leveranciers,
verkopers en zakelijke klanten

Uitbestede arbeid

Doel

Consumenten en eindgebruikers van
bepaalde producten van Raytheon

Hoe kan Raytheon de verzamelde persoonsgegevens gebruiken?
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Het maken van rapporten en statistische analyses, waaronder
een personeelstelling van het internationale bedrijf, het maken
van een demografische analyse en het opstellen van een rapport
zoals vereist volgens de toepasselijke wetgeving
Het beheren van de fysieke veiligheid, waaronder
toegangscontroles en -beveiliging, toegang tot en beveiliging
van vestigingen en voorbereiding op rampen
Het beheren, onderhouden en beveiligen van IT-systemen,
zoals computernetwerken, e-mail, internettoegang, Enterprise
Resource Planning (ERP)-systemen en workflows, waaronder
o Toegangscontroles en beveiliging van
computer- en andere systemen
o Toegang tot internet, intranet, e-mail, sociale
media en andere elektronische systemen
o Scannen en analyses van virussen, inbreuken
en interne dreigingen
o Het maken en analyseren van logboeken voor
beveiligings- en helpdeskdoeleinden
o Het bieden van helpdesk support en
systeemonderhoud
o Het maken van back-ups en het herstellen van
gegevens en het bieden van disaster recoverydiensten
Het toezicht houden op locatietracking, duur en andere
telematica van bepaalde middelen en toepassingen van
Raytheon Technologies voor het beheer van geleverde diensten,
beveiliging, veiligheid en efficiëntie
Het garanderen van naleving van import-, export- en andere
internationale handelsregels, waaronder het beheren van
registraties en autorisaties, het bepalen van toegang tot
gereguleerde technologie en/of grondstoffen en het controleren
van landen of partijen waarvoor een sanctie of beperking geldt
Het reageren op vragen of zorgen die kenbaar gemaakt zijn aan
het ombudsmanprogramma van Raytheon Technologies
(dit betekent dat we de gegevens gebruiken van de persoon die
de vraag of zorg kenbaar heeft gemaakt om hierop te reageren)
Het uitvoeren van audits en nalevingsbeoordelingen om
naleving van toepasselijke beleidsregels, regelgeving en wetten
te garanderen
Het uitvoeren en beheren van interne en externe onderzoeken,
waaronder beoordelingen van Legal, Global Ethics
& Compliance en International Trade Compliance en de
daaruit voortvloeiende bekendmaking aan overheidsinstanties
Het beoordelen en melden van belangenverstrengeling
Het reageren op problemen omtrent het milieu, gezondheid en
veiligheid, waaronder letsel- en schadeclaims
Het beoordelen en verwerken van verschillende soorten
verzekeringsclaims
Het vervolgen en verdedigen van claims inzake juridische
procedures,
bemiddeling,
administratieve
en
regelgevingsprocedures, waaronder, maar niet beperkt tot,
activiteiten voorafgaand aan het geschil, het verzamelen van
bewijsmateriaal en het bewaren van voor een juridisch proces
belangrijk materiaal
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Het reageren op vragen van de politie en andere
overheidsinstanties
Het beschermen van intellectuele eigendomsrechten, waaronder,
maar niet beperkt tot, het aanvragen van octrooien
Het maken van bedrijfsplannen, waaronder het plannen van of
uitvoeren van fusies, acquisities en afsplitsingen
Het faciliteren van investeerdersbeheer
Het documenteren van deelname aan een professionele
organisatie en het vertrekken van kwitanties voor zakelijke
giften en gastvrijheid
Het beheren van marketing-, contract-, joint ventures- en
andere zakelijke activiteiten, waaronder het verwerken van
facturen en betalingen, projectbeheer en enquêtes en promoties
voor klanten
Het ontwerpen, verkopen, maken en verbeteren van producten
Het bieden van klantenservice en support
Het trainen en certificeren van werknemers van klanten,
leveranciers en verkopers
Het uitvoeren van due diligence-onderzoeken naar leveranciers
en verkopers, waaronder risicobeoordelingen
Het ontwikkelen en beheren van begrotingen en financiële
planningen en rapporten
Het verstrekken van secundaire arbeidsvoorwaarden en diensten
wanneer een werknemer of begunstigde of afhankelijke persoon
hierom vraagt
Het garanderen van naleving van toepasselijke wet- en
regelgeving, en beleidsregels van Raytheon Technologies waar
het gaat om zakelijke giften en gesponsorde reizen voor derden
Het voldoen aan de verplichtingen van een beursgenoteerd
bedrijf, waaronder het organiseren van een jaarvergadering
(hieronder valt ook het beveiligen van deze vergadering) en het
bijhouden van een lijst met aandeelhouders
Zoals vereist of nadrukkelijk toegestaan volgens de
toepasselijke wet- of regelgeving
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We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor legitieme bedrijfsredenen zoals hierboven beschreven, tenzij we deze
moeten gebruiken om ons aan een overeenkomst met u te houden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met wie kan Raytheon Technologies de verzamelde gegevens delen?
Raytheon Technologies verkoopt uw persoonsgegevens niet en zal deze ook niet delen met partijen
buiten de Raytheon Technologies-bedrijvengroep, met uitzondering van het volgende:
•

•
•
•

met dienstverleners die Raytheon Technologies heeft aangetrokken om namens u een dienst te
verstrekken. Raytheon Technologies deelt uw persoonsgegevens alleen met dienstverleners die
volgens hun overeenkomst met Raytheon Technologies uw persoonsgegevens niet mogen gebruiken
of delen, tenzij dit nodig is om namens ons diensten te verstrekken of om te voldoen aan wettelijke
vereisten, waaronder, maar niet beperkt tot, het reageren op een legitiem juridisch verzoek van
wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
het onderzoeken van vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten;
het voorkomen van fysiek letsel of financiële schade; of
het faciliteren van de verkoop of overdracht van al of een deel van ons bedrijf of onze middelen, bijvoorbeeld in
het geval van een faillissement.

Als u diensten verstrekt aan een Raytheon Technologies-bedrijf en toegang nodig hebt tot de vestiging van een klant of
eindgebruiker, dan kan Raytheon Technologies uw persoonsgegevens doorgeven aan die klant of eindgebruiker om uw
toegang tot die locatie mogelijk te maken met inachtneming van de beveiligingsmaatregelen.
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor legitieme bedrijfsredenen zoals hierboven beschreven, tenzij we deze
moeten gebruiken om ons aan een overeenkomst met u te houden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waar bewaart Raytheon Technologies uw persoonsgegevens?
Raytheon Technologies is een internationaal bedrijf met locaties in een groot aantal verschillende landen. We kunnen
uw gegevens daarom overdragen van de ene rechtspersoon naar de andere of van het ene land naar het andere voor de
bovenstaande doeleinden. Deze landen omvatten ten minste de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie,
Canada en andere landen, waaronder sommige landen in Azië. We dragen uw persoonsgegevens over in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover dat nodig is voor de bovenstaande
doeleinden.
Raytheon Technologies maakt gebruik van de beschikbare juridische middelen om de wettelijke overdracht van
persoonsgegevens naar een ander land mogelijk te maken. Voor zover Raytheon Technologies gebruikmaakt van
de standaard contractbepalingen (ook wel modelbepalingen genoemd) of bindende bedrijfsvoorschriften om een
overdracht te autoriseren, zal Raytheon Technologies zich houden aan die bepalingen, ook als er een conflict is
tussen die vereisten en deze verklaring. Om de gedragdscode van Raytheon Technologies te lezen, downloadt u
de BCR in uw taal via http://Raytheon Technologies.com/privacy/binding-corporate-rules.

Hoe lang bewaart Raytheon Technologies persoonsgegevens?
Raytheon Technologies bewaart persoonsgegevens zo lang dat nodig is voor het doel waarvoor deze gegevens
oorspronkelijk verzameld zijn en daarna zo lang als dit vereist is volgens de toepasselijke wet- of regelgeving,
juridische, administratieve of arbitrageprocedures of auditvereisten.

Wat voor invloed hebt u op hoe Raytheon Technologies uw persoonsgegevens
gebruikt?
Waar mogelijk biedt Raytheon Technologies u de mogelijkheid om zelf te bepalen of u uw persoonsgegevens wilt
verstrekken of niet. In bepaalde gevallen hebt u die keuze niet, zoals wanneer het gaat om IT-beveiligingsmaatregelen
zoals virus- en malwarescans voor personen die toegang hebben tot netwerken van Raytheon Technologies.
Afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en de reden waarom Raytheon Technologies deze nodig heeft, kan
Raytheon Technologies mogelijk alleen voldoen aan uw verzoek door uw persoonsgegevens te verzamelen en te
verwerken.
U kunt altijd zelf bepalen of Raytheon Technologies uw persoonsgegevens mag gebruiken voor
marketingdoeleinden. Als u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld en nu niet langer wilt dat wij deze
gebruiken voor marketingdoeleinden, neem dan contact op met de bedrijven waarvan u de marketingberichten
ontvangt. U vindt de contactgegevens in de berichten zelf en op de website van het bedrijf.

Wat moeten specifieke personen nog meer weten?
Gebruikers in Californië:
Shine the Light-wet van Californië: Inwoners van Californië kunnen elk jaar vragen om de gegevens die in het
vorige kalenderjaar zijn gedeeld met andere bedrijven voor hun eigen directe marketingdoeleinden. Raytheon
Technologies deelt uw persoonsgegevens niet met andere bedrijven voor hun eigen directe marketingdoeleinden.

Consumer Privacy-wet van Californië: Met uitzondering van de personen die met Raytheon Technologies
communiceren als werknemers en aannemers, de personen van wie we gegevens hebben vanwege hun relatie met
werknemers en aannemers (zoals gezinsleden die zorgverzekering ontvangen of contactpersoon zijn in geval van
nood), sollicitanten, personen van wie we gegevens hebben vanwege hun relatie met sollicitanten (zoals referenties)
en personen van wie we gegevens hebben vanwege een zakelijke communicatie of relatie (zoals de werknemers van
een zakelijke klant of leverancier), hebben inwoners van Californië het recht om:
•

•
•

te vragen om details van de persoonsgegevens die we van u hebben, waaronder de informatiecategorieën,
de doelen waarvoor we de gegevens gebruiken, met wie we de gegevens delen, en specifieke informatie
over welke persoonsgegevens we specifiek van u hebben;
te verzoeken om het verwijderen van uw gegevens; en
een bedrijf te verzoeken uw gegevens niet te verkopen. Omdat Raytheon Technologies geen
persoonsgegevens verkoopt, is dit niet van toepassing.

Als u een inwoner bent van Californië die niet onder een van de bovenstaande uitzonderingen valt en als u uw
rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Raytheon Technologies door te bellen naar 1-833-882-0003 of
door een e-mail te sturen naar privacy.compliance@rtx.com. Vermeld hierbij uw naam, een manier waarop
Raytheon Technologies contact met u op kan nemen (zoals een e-mailadres of telefoonnummer) zodat we kunnen
antwoorden op uw verzoek, informatie over de aard van uw relatie met ons (bent u bijvoorbeeld een bezoeker van
onze website of een aandeelhouder) en wat u graag wilt dat we doen. Op basis van uw verzoek zullen we eerst
onderzoeken of we uw persoonsgegevens hebben. Als we uw persoonsgegevens hebben (anders dan de gegevens
die u verstrekt hebt in uw verzoek), dan zullen we uw identiteit verifiëren aan de hand van de persoonsgegevens die
we al hebben. De gegevens waar we om vragen, zijn afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens die we van u
hebben. We zullen u ook laten weten of er een reden is dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen.
Gebruikers in de Europese Unie en andere landen met privacywetgeving: U hebt het recht om een klacht in te
dienen bij uw nationale of regionale instantie voor gegevensbescherming, ook wel de toezichthoudende autoriteit
genoemd. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken, om te vragen om toegang tot en correctie of
verwijdering van uw persoonsgegevens, te vragen om een beperking van of bezwaar te maken tegen het verwerken
van bepaalde persoonsgegevens en te vragen om gegevensoverdraagbaarheid in bepaalde omstandigheden. Om
contact op te nemen met Raytheon Technologies om te vragen om toegang, correctie, verwijdering of beperking van
overdraagbaarheid of om bezwaar te maken, gebruikt u de contactgegevens onderaan deze verklaring.
Gebruikers in de Verenigde Staten: Raytheon Technologies verzamelt geen Social Security-nummers via
www.utc.com. Raytheon Technologies verzamelt echter wel Social Security-nummers wanneer dit wettelijk
verplicht is, zoals voor belasting- en salarisdoeleinden voor werknemers. Wanneer Raytheon Technologies Social
Security-nummers verzamelt en/of gebruikt, zal Raytheon Technologies er alles aan doen om de vertrouwelijkheid
te beschermen, de verzameling te beperken, alleen toegang te verstrekken voor personen die deze gegevens nodig
hebben, de juiste technische beveiligingsmaatregelen te treffen en zorg te dragen voor de correcte verwijdering.

Hoe kunt u contact opnemen met Raytheon Technologies?
Als u uw persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren of bijwerken, of als u algemene vragen of een klacht hebt over de
privacymaatregelen van Raytheon Technologies, stuur dan een e-mail naar privacy.compliance@rtx.com. Als u zich in
een land bevindt dat valt onder de regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming en specifieke informatie
nodig hebt voor de gegevensverantwoordelijke of deze nodig hebt om contact op te nemen met de lokale functionaris voor
gegevensbescherming, vermeld dit dan in uw e-mail. Uw verzoek wordt dan doorgezet naar de juiste persoon.
Laatst bijgewerkt op: 21 juli 2021

