Pemberitahuan Privasi Umum
Pemberitahuan Privasi menjelaskan bagaimana Raytheon Technologies Corporation (“Raytheon Technologies”)
dan anak perusahaan dan afiliasinya, dapat mengumpulkan dan memproses informasi pribadi Anda, sebagai
individu, terpisah dan bukan dari situs web dan aplikasi selulernya. Pemberitahuan privasi untuk setiap situs web
Raytheon Technologies berada di situs web tersebut. Untuk pelamar kerja, silakan lihat Pemberitahuan Privasi
Pelamar Kerja kami. Pegawai harus mengacu pada Pemberitahuan Privasi Pegawai Raytheon Technologies.
Raytheon Technologies berinteraksi dengan individu-individu dalam berbagai cara: pengguna akhir produk kami,
pegawai pelanggan dan pemasok bisnis kami, dan lainnya di dalam komunitas kami. Untuk memungkinkan interaksi
tersebut, Raytheon Technologies mungkin perlu mengumpulkan dan memproses informasi pribadi. Raytheon
Technologies telah melaksanakan tindakan teknis, administratif, dan fisik demi mengamankan informasi pribadi apa
pun yang dapat kami kumpulkan. Karena Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk mencakup berbagai situasi, beberapa
informasi pada Pemberitahuan ini mungkin tidak berlaku bagi Anda. Contohnya, jika Anda tidak memiliki garansi
dengan perusahaan Raytheon Technologies, maka Raytheon Technologies tidak akan mengumpulkan informasi
garansi dari Anda. Serta, Raytheon Technologies patuh terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan tidak akan
mengumpulkan atau menggunakan informasi pribadi di lokasi yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku.
Kebijakan ini dapat dimodifikasi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Harap tinjau kebijakan ini
secara rutin untuk melihat perubahan. Tanggal berlaku versi saat ini muncul di akhir Pemberitahuan ini.

Informasi pribadi Apa yang dapat dikumpulkan oleh Raytheon Technologies?
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Lainnya*

X

Pelanggan dan pengguna
akhir Raytheon Technologies
tertentu

Pemegang saham

X

Pengunjung dan orang yang
diizinkan menggunakan
Raytheon Technologies

Nama, termasuk pemberian, keluarga, tengah, akhiran
(seperti Junior atau Senior), dan gelar (seperti Tn. atau Ny.)
Informasi identifikasi dasar, seperti tanggal lahir, dan gender
Untuk tanggungan, hubungan dengan pemegang kebijakan
Informasi kontak darurat
Informasi kontak kerja, termasuk nomor telepon, nomor
faksimil, alamat email, nomor pager, alamat suratmenyurat, dan lokasi kerja

Personel pemasok, vendor, dan
pelanggan bisnis

Jenis informasi pribadi

Pekerja Outsourcing

Informasi pribadi yang dikumpulkan Raytheon Technologies patuh terhadap persyaratan hukum yang berlaku.
Karena Pemberitahuan ini mencakup berbagai macam situasi, mungkin ada unsur-unsur data yang tercantum di sini
yang tidak berlaku terhadap situasi tertentu Anda. Harap hubungi Raytheon Technologies seperti yang dijelaskan di
bagian “Cara Menghubungi Raytheon Technologies” di bawah ini bila Anda punya pertanyaan.
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Alamat rumah, alamat email pribadi dan nomor
telepon rumah, termasuk nomor telepon seluler
pribadi
Alamat surat-menyurat yang diberikan, antara rumah, tempat
kerja, atau keduanya
Pengalaman kerja, pendidikan, dan riwayat kerja, kategori
keahlian termasuk kemampuan bahasa, lisensi, sertifikasi,
izin melaksanakan pekerjaan tertentu, atau keanggotaan dan
partisipasi dalam asosiasi perdagangan atau organisasi
profesional
Informasi tentang pekerjaan individu, termasuk jabatan
kerja, departemen, fungsi kerja, dan pusat biaya
Informasi tentang pemberi kerja individu, termasuk nama
perusahaan, lokasi perusahaan, alamat perusahaan, dan
negara pendirian
Nama supervisor dan/atau asisten
Informasi pelatihan, pengembangan, dan/atau ulasan
performa
Komputer, jaringan, dan informasi dan log komunikasi
Raytheon Technologies mencakup penggunaan telepon,
komputer, komunikasi elektronik (seperti email dan
kalender elektronik), dan informasi dan teknologi
komunikasi perusahaan lainnya, termasuk tapi tidak dibatasi
pada identifikasi nama pengguna/login, kata sandi, jawaban
pertanyaan keamanan, dan informasi lainnya yang
dibutuhkan untuk akses aplikasi, jaringan, sistem, dan
layanan-layanan Raytheon Technologies serta informasi
yang Anda simpan, kirim, kumpul, atau terima melalui
jaringan dan sistem Raytheon Technologies
Tugas kerja dan produk kerja yang meliputi koneksi
terhadap Anda, seperti tapi tidak dibatasi pada dokumen
dan file dengan identifikasi Anda sebagai pembuat dan
tugas yang diserahkan kepada Anda
Informasi dinas militer sesuai kebutuhan berdasarkan
persyaratan dan undang-undang yang berlaku
Informasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan
Kesepakatan, program, dan kegiatan di mana individu
berpartisipasi
Informasi pembayaran dan terkait faktur, termasuk nomor
identifikasi pemerintahan dan nomor rekening bank
Preferensi bahasa dan komunikasi
Informasi yang dikumpulkan melalui survei sukarela atau
promosi atau melalui penggunaan suatu produk
Rekaman kejadian apa pun yang terjadi selagi
di tempat Raytheon Technologies
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Informasi perjalanan dan pengeluaran terkait tugas kerja,
termasuk informasi visa, rincian pengeluaran, dan nota
pendukung
Informasi yang mungkin dikumpulkan sebagai bagian dari
tugas, seperti waktu dan data kehadiran, informasi tanda
pengenal, fotografi, audio, video, informasi biometrik
(misalkan, sidik jari, pemindaian retina, atau pengenalan
suara), atau data geolokasi untuk peran atau tugas tertentu,
akan tetapi pengumpulan tersebut akan diketahui,
transparan, dan konsisten terhadap undang-undang yang
berlaku
Negara kelahiran, kewarganegaraan yang dipegang (dahulu
dan sekarang), dan status kependudukan permanen, sesuai
dengan undang-undang yang berlaku
Seleksi wajib, seperti pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan
obat-obatan terlarang, dan/atau informasi pemeriksaan latar
belakang sesuai dengan undang-undang yang berlaku
Informasi yang mungkin dibutuhkan untuk peraturan
kepatuhan perdagangan internasional untuk mengizinkan
akses Anda ke teknologi atau informasi tertentu lainnya
yang berhubungan dengan tugas atau kunjungan tertentu
sesuai dengan undang-undang yang berlaku
Nomor identifikasi yang diterbitkan pemerintah (menyeluruh
atau sebagian), seperti nomor identifikasi pajak, nomor
identifikasi yang ditetapkan Raytheon Technologies, nomor
asuransi/keamanan sosial, nomor izin mengemudi yang
diterbitkan pemerintah, visa, paspor, atau nomor dokumen
lainnya
Kualifikasi untuk bertindak sebagai vendor, seperti informasi
konflik kepentingan
Informasi pengunjung, termasuk waktu, tanggal, dan lokasi
kunjungan, informasi terkait kendaraan untuk tujuan parkir,
dan informasi yang dibutuhkan untuk memelihara log
pengunjung dan menolak penyaringan pihak
Daftar nominal hadiah yang telah diberikan atau diterima
Informasi lokasi untuk situs tertentu yang memberikan
layanan berbasis lokasi, seperti peta, akses ke printer
berdasarkan lokasi, atau ketersediaan ruangan konferensi
terdekat, akan tetapi pengumpulan tersebut akan diketahui
dan transparan
Informasi yang diberikan untuk memfasilitasi pelayanan atau
bantuan permintaan, seperti penggunaan produk atau
informasi masalah
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Informasi yang dibutuhkan untuk memproses klaim atau
memberikan keuntungan atau pelayanan yang diminta, yang
mungkin termasuk di dalamnya pemeriksaan kesehatan
independen, informasi kesehatan, nomor identifikasi
pemerintah, atau informasi lainnya

X

Informasi yang diberikan dalam konteks melaksanakan hakhak pemegang saham, seperti kehadiran rapat (termasuk data
yang dikumpulkan untuk maksud keamanan bagi peserta
rapat dan setiap rekaman rapat), informasi voting, dan
pembayaran dividen
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Informasi apa pun yang diinginkan seseorang untuk
dimasukkan dalam dokumen yaitu bagian dari klaim asuransi
X
dan/atau proses hukum yang melibatkan Raytheon
Technologies
* seperti tanggungan dan anggota keluarga pegawai Raytheon Technologies, kontak darurat, pihak-pihak dalam
klaim asuransi

Seperti apa Raytheon Technologies dapat menggunakan informasi yang
dikumpulkan?

Melaksanakan operasi bisnis reguler, termasuk merancang
dan mengembangkan produk, mengelola sistem Perencanaan
Sumber
Daya
Perusahaan
(Enterprise
Resource
Planning/ERP), mengirim faktur dan mengumpulkan
pembayaran, menyediakan pembayaran, menyediakan
barang dan layanan ke pelanggan, yang mungkin termasuk
membagikan informasi pribadi terbatas dengan pelanggan
atau mitra bisnis lainnya
Menyediakan produk dan layanan yang diminta, yang
mungkin termasuk penggunaan geolokasi untuk aplikasi
tertentu dengan cara diketahui dan transparan
Melaksanakan kampanye amal
Perencanaan kepegawaian, termasuk yang mempengaruhi
budget dan perencanaan dan pelaporan keuangan
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Lainnya*

Pelanggan dan pengguna akhir
Raytheon tertentu

Pemegang saham

Pengunjung dan orang yang
diizinkan menggunakan Raytheon

Personel pemasok, vendor, dan
pelanggan bisnis

Pekerja Outsourcing

Tujuan

Menanggapi situasi yang melibatkan risiko kesehatan atau
keselamatan, termasuk yang darurat
Mengelola komunikasi dan pemberitahuan
Merencanakan dan menyediakan program dan layanan
kesehatan dan keselamatan, termasuk pemeriksaan obatobatan terlarang dan program kesehatan dan keselamatan
Melaporkan dan menganalisis secara statistik, termasuk
jumlah pegawai perusahaan secara global, demografi, dan
pelaporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
Mengelola keamanan fisik, termasuk kontrol dan keamanan
akses, akses dan keselamatan fasilitas, dan kesiapan terhadap
bencana
Mengelola, memelihara, dan mengamankan sistem teknologi
informasi (“TI”), seperti jaringan komputer, email, akses
internet, sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan
(Enterprise Resource Planning/ERP), dan alur kerja,
termasuk
o Kontrol dan keamanan akses bagi komputer
dan sistem lainnya
o Internet, intranet, email, media sosial, dan
akses sistem elektronik lainnya
o Pemindaian dan analisis virus, gangguan,
dan ancaman orang dalam
o Penciptaan dan analisis log untuk tujuan
keamanan dan meja bantuan
o Menyediakan dukungan meja bantuan dan
kegiatan pemeliharaan sistem
o Mencadangkan dan memulihkan data dan
menyediakan layanan pemulihan bencana
Mengawasi pelacakan lokasi, durasi, dan telematika lainnya
dari aset dan aplikasi tertentu Raytheon Technologies untuk
pengelolaan layanan yang diberikan, keamanan, keselamatan,
dan efisiensi
Memastikan kepatuhan terhadap impor, ekspor, dan kontrol
perdagangan internasional lainnya, termasuk mengelola
registrasi dan perizinan, menentukan akses untuk
mengendalikan teknologi dan/atau komoditas, dan
penyaringan negara atau pihak yang dikenai sanksi atau
dibatasi
Menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran yang diajukan ke
program Ombudsman Raytheon Technologies (pada
dasarnya ini berarti menggunakan data seseorang yang
mengajukan pertanyaan atau kekhawatiran untuk ditanggapi
balik)
Melaksanakan audit dan tinjauan kepatuhan untuk
memastikan kepatuhan atas kebijakan, peraturan, dan
undang-undang yang berlaku
Melakukan dan mengelola penyelidikan internal dan
eksternal, termasuk tinjauan Hukum, Etika & Kepatuhan
Global, dan Kepatuhan Perdagangan Internasional dan
pengungkapan apa pun yang dihasilkan ke lembaga
pemerintah
Mengevaluasi dan melaporkan konflik kepentingan
Menangani isu lingkungan, kesehatan, dan keselamatan,
termasuk klaim cedera dan kerusakan
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Mengevaluasi dan mengurus berbagai jenis klaim asuransi
Menuntut dan membela klaim dalam proses litigasi,
arbitrase, administratif, atau peraturan, termasuk namun
tidak terbatas pada aktivitas pra-sengketa, pengumpulan
bukti, penemuan, penahanan litigasi, dan upaya penemuan
secara elektronik
Menanggapi pertanyaan-pertanyaan penegak hukum dan
pemerintah lainnya
Melindungi hak properti intelektual, termasuk tapi tidak
terbatas pada pengajuan paten
Perencanaan bisnis, termasuk perencanaan untuk atau
melakukan merger, akuisisi, dan divestasi
Memfasilitasi aktivitas manajemen investor
Mendokumentasikan partisipasi di organisasi profesional dan
penyediaan atau penerimaan hadiah bisnis dan
keramahtamahan
Mengurus pemasaran, kontrak, bekerja sama, dan upaya
bisnis lainnya, termasuk tanpa batasan pemrosesan faktur
dan pembayaran, manajemen proyek, dan survei pelanggan
dan promosi
Merancang, menjual, memproduksi, dan meningkatkan mutu
produk
Menyediakan pelayanan dan dukungan pelanggan
Pelatihan dan sertifikasi pelanggan, pemasok, dan personil
vendor
Melakukan uji kelayakan pemasok dan vendor, termasuk
penilaian risiko
Mengembangkan dan mengelola budget dan perencanaan dan
pelaporan keuangan
Menyediakan manfaat dan pelayanan sesuai permintaan baik
oleh pegawai atau oleh penerima manfaat atau tanggungan
Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan,
dan kebijakan Raytheon Technologies yang berlaku terkait
hadiah bisnis dan perjalanan yang disponsori kepada pihak
ketiga
Memenuhi kewajiban yang disyaratkan pada perusahaan
publik, seperti mengadakan rapat tahunan (termasuk
keamanan pada rapat tersebut) dan memelihara daftar
pemegang saham
Sebagaimana diwajibkan atau secara tegas diizinkan oleh
peraturan atau undang-undang yang berlaku
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Kecuali bila digunakan untuk mendukung kontrak dengan Anda atau memenuhi kewajiban hukum, penggunaan
informasi pribadi Anda hanya untuk kepentingan bisnis yang sah sebagaimana disebutkan di atas.

Kepada siapa saja Raytheon Technologies dapat membagikan informasi
yang dikumpulkan?
Raytheon Technologies tidak akan menjual atau membagikan informasi pribadi Anda di luar grup
perusahaan Raytheon Technologies, kecuali kepada:

X

•

•
•
•

penyedia layanan yang dipertahankan Raytheon Technologies untuk melakukan pelayanan atas nama
kami. Raytheon Technologies hanya akan membagikan informasi pribadi Anda dengan penyedia layanan
di mana Raytheon Technologies telah membatasi secara kontrak untuk menggunakan atau
mengungkapkan informasi pribadi Anda kecuali diperlukan untuk melakukan layanan atas nama kami atau
kepatuhan persyaratan hukum; kepatuhan atas kewajiban hukum, termasuk tapi tidak terbatas demi
menanggapi permintaan hukum yang sah dari otoritas penegak hukum atau pengatur pemerintah lainnya;
penyelidikan dugaan atau aktivitas ilegal yang sebenarnya;
mencegah kerusakan fisik atau kerugian keuangan; atau
mendukung penjualan atau pemindahan semua tau sebagian bisnis atau aset kami, termasuk melalui
kebangkrutan.

Jika Anda menyediakan layanan untuk bisnis Raytheon Technologies dan butuh akses ke fasilitas pelanggan atau
pengguna akhir, Raytheon Technologies perlu memberikan informasi pribadi Anda ke pelanggan atau pengguna akhir
tersebut untuk mempermudah akses ke situs sesuai dengan persyaratan keamanan.
Kecuali bila digunakan untuk mendukung kontrak dengan Anda atau memenuhi kewajiban hukum, penggunaan
informasi pribadi Anda hanya untuk kepentingan bisnis yang sah sebagaimana disebutkan di atas.

Di mana Raytheon Technologies menyimpan informasi pribadi Anda?
Karena Raytheon Technologies merupakan perusahaan global dengan lokasi di banyak negara yang berbeda, kami
mungkin memindahkan informasi Anda dari satu badan hukum ke yang lainnya atau dari satu negara ke yang
lainnya untuk mencapai tujuan yang disebutkan di atas. Negara-negara tersebut meliputi, secara minimum, Amerika
Serikat, mayoritas anggota negara Uni Eropa, Kanada, dan negara lainnya, termasuk beberapa di Asia. Kami akan
memindahkan informasi pribadi Anda sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan hanya hingga ke batas
yang diperlukan untuk tujuan yang diatur di atas.
Raytheon Technologies bergantung pada mekanisme hukum yang ada untuk memungkinkan perpindahan
informasi pribadi yang sah melewati batas-batas negara. Sejauh Raytheon Technologies bergantung pada klausul
kontrak standar (juga disebut klausul model) atau Aturan Perusahaan yang Mengikat untuk mengizinkan
pemindahan, Raytheon Technologies akan patuh pada persyaratan tersebut, termasuk jika terjadi konflik antara
persyaratan tersebut dengan Pemberitahuan ini. Untuk membaca Aturan Perusahaan yang Mengikat (BCR)
Raytheon Technologies, silakan mengunduh BCR dalam bahasa Anda di http://Raytheon
Technologies.com/privacy/binding-corporate-rules.

Berapa lama Raytheon Technologies mempertahankan Informasi Pribadi?
Raytheon Technologies mempertahankan informasi pribadi selama waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan
awal informasi dikumpulkan dan periode tambahan sesuai yang dibutuhkan oleh peraturan atau undang-undang
yang berlaku, pengadilan, proses administrasi atau arbitrase, atau persyaratan audit.

Pilihan apa yang dimiliki tentang cara Raytheon Technologies menggunakan
informasi pribadi Anda?
Jika memungkinkan, Raytheon Technologies akan memberikan Anda kesempatan memutuskan apakah mau atau tidak
memberikan Informasi Pribadi Anda. Terdapat keadaan di mana Anda tidak diberikan pilihan, seperti praktik
keamanan TI pemindaian virus dan malware bagi individual dengan akses ke jaringan Raytheon Technologies.
Bergantung pada sifat informasi pribadi dan alasan bahwa Raytheon Technologies mungkin memerlukannya, Raytheon
Technologies tidak dapat memenuhi permintaan Anda tanpa mengumpulkan dan memproses informasi pribadi Anda.
Anda akan selalu memiliki pilihan tentang apakah Raytheon Technologies menggunakan informasi pribadi Anda
untuk tujuan pemasaran. Jika Anda memberikan kami informasi pribadi dan sekarang ingin meminta tidak
digunakan lagi untuk tujuan pemasaran, harap hubungi bisnis dari tempat Anda menerima komunikasi pemasaran
tersebut. Komunikasi itu sendiri dan situ web bisnis akan memberikan Anda rincian kontak.

Informasi tambahan apa lagi yang harus diketahui seorang individual?
Pengguna dari California:
California Shine the Light Law: Penduduk California secara tahunan dapat meminta dan mendapatkan informasi
yang dibagikan dengan bisnis lainnya untuk penggunaan pemasaran langsung mereka dalam tahun kalender
sebelumnya. Raytheon Technologies tidak membagikan informasi pribadi Anda dengan bisnis lainnya untuk
penggunaan pemasaran langsung mereka.
California Consumer Privacy Act: Kecuali bagi orang yang berinteraksi dengan Raytheon Technologies sebagai
pegawai atau kontraktor, orang yang informasinya kami miliki karena hubungannya dengan pegawai dan kontraktor
(seperti anggota keluarga yang menerima manfaat kesehatan atau kontak darurat), pelamar kerja, orang yang
informasinya kami miliki karena hubungannya dengan pelamar kerja (seperto referensi), dan orang yang
informasinya kami miliki sebagai hasil dari interaksi atau hubungan bisnis ke bisnis (seperti personil pelanggan atau
vendor bisnis), penduduk California memiliki hak untuk:
•

•
•

meminta rincian tentang informasi pribadi yang kami miliki tentang Anda, termasuk kategori informasi,
tujuan penggunaannya, dengan siapa kami membagikannya, dan informasi spesifik tentang informasi
pribadi apa yang kami miliki tentang Anda secara spesifik;
meminta data Anda dihapus; dan
meminta perusahaan untuk tidak menjual data Anda, tetapi, karena Raytheon Technologies tidak menjual
informasi pribadi, maka ini tidak berlaku.

Jika Anda adalah penduduk California tidak tercakup dalam pengecualian yang disebutkan di atas dan Anda ingin
menggunakan hak Anda, sebaiknya hubungi Raytheon Technologies dengan memanggil 1-833-882-0003 atau kirim
email di privacy.compliance@rtx.com. Harap berikan nama Anda, cara Raytheon Technologies menghubungi Anda
(seperti alamat email atau nomor telepon) sehingga kami dapat menanggapi permintaan Anda, informasi tentang
sifat hubungan Anda dengan kami (misalnya, apakah Anda pengunjung situs web atau seorang pemegang saham),
dan rincian tentang tindakan yang ingin Anda ambil. Berdasarkan permintaan Anda, kami akan menyelidiki demi
menentukan apakah kami memiliki informasi pribadi Anda. Jika kami memiliki informasi pribadi Anda (selain
yang diberikan dalam permintaan Anda), kami akan berusaha

verifikasi identitas Anda berdasarkan informasi pribadi yang telah kami miliki; data yang kami minta akan
bergantung pada sifat informasi pribadi Anda yang kami miliki. Kami juga akan memberikan informasi tentang
apakah ada alasan kami tidak menuruti permintaan Anda.
Pengguna dari Uni Eropa dan negara lainnya dengan undang-undang privasi: Anda berhak mengajukan
keluhan kepada otoritas perlindungan data nasional atau negara, yang juga disebut sebagai otoritas pengawas.
Anda juga berhak menarik persetujuan, meminta akses dan koreksi atau penghapusan informasi pribadi Anda,
membatasi atau menolak pemrosesan informasi pribadi tertentu, dan meminta portabilitas data dalam keadaan
tertentu. Untuk menghubungi Raytheon Technologies terkait permintaan untuk akses, koreksi, hapus, tolak atau
meminta pembatasan atau portabilitas, harap gunakan metode kontak yang disebutkan di akhir pemberitahuan ini.
Pengguna dari Amerika Serikat: Raytheon Technologies tidak mengumpulkan Nomor Keamanan Sosial melalui
www.utc.com. Raytheon Technologies mengumpulkan Nomor Keamanan Sosial jika dibutuhkan berdasarkan
undang-undang, seperti tujuan pajak dan daftar gaji bagi para pegawainya. Saat Raytheon Technologies
mengumpulkan dan/atau menggunakan Nomor Keamanan Sosial, Raytheon Technologies akan menjaganya dengan
melindungi kerahasiaan, membatasi pengumpulan, memastikan akses pada dasar yang perlu diketahui, menerapkan
perlindungan teknis dan memastikan pemusnahan yang layak.

Bagaimana cara menghubungi Raytheon Technologies?
Jika Anda ingin mengakses, mengoreksi, atau memperbarui informasi pribadi Anda, atau jika Anda memiliki
pertanyaan tentang praktik privasi Raytheon Technologies secara umum atau mengajukan keluhan, silakan email
privacy.compliance@rtx.com. Dalam peristiwa Anda berada di negara yang diatur oleh Peraturan Perlindungan
Data Umum dan ingin rincian spesifik untuk pengendalian data atau untuk menghubungi Petugas Perlindungan
Data, harap tulis di email Anda dan pertanyaan Anda akan diteruskan ke orang yang bersangkutan.
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