Ogólne informacje o ochronie prywatności
Niniejsze informacje o ochronie prywatności dotyczą sposobu, w jaki firma Raytheon Technologies Corporation
(„Raytheon Technologies”), wraz z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi, może gromadzić i przetwarzać
Twoje dane osobowe jako osoby fizycznej poza swoimi stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi. Informacje
o ochronie prywatności dotyczące dowolnej strony internetowej firmy Raytheon Technologies znajdują się na danej
stronie. Kandydaci do pracy powinni zapoznać się z naszymi informacjami o ochronie prywatności dla kandydatów
do pracy. Pracownicy powinni zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności dla pracowników.
Firma Raytheon Technologies kontaktuje się z osobami fizycznymi na różne sposoby: są to użytkownicy końcowi
naszych produktów, pracownicy naszych klientów i dostawców biznesowych oraz pozostali członkowie naszych
społeczności. W celu umożliwienia tych kontaktów firma Raytheon Technologies może gromadzić i przetwarzać
dane osobowe. Firma Raytheon Technologies wdrożyła techniczne, administracyjne i fizyczne środki ochrony
wszelkich gromadzonych danych osobowych. Te informacje mają zastosowanie w przypadku wielu sytuacji, ale
wybrane z nich mogą Cię nie dotyczyć. Na przykład, jeżeli nie masz gwarancji udzielonej przez firmę Raytheon
Technologies, to firma nie będzie od Ciebie zbierać informacji w zakresie gwarancji. Ponadto firma Raytheon
Technologies przestrzega obowiązujących wymogów prawnych i powstrzymuje się od gromadzenia lub
stosowania danych osobowych w określonej lokalizacji, jeżeli jest to zabronione na mocy obowiązującego prawa.
Niniejsza polityka może podlegać okresowym zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Polityka podlega
regularnym przeglądom pod kątem wszelkich zmian. Data wejścia w życie aktualnej wersji jest podana na końcu
niniejszego dokumentu.

Jakie dane osobowe może gromadzić firma Raytheon Technologies?

Konsumenci i użytkownicy końcowi firmy
Raytheon Technologies

Inne*

X

Akcjonariusze

X

Goście i osoby uprawnione do korzystania z
usług firmy Raytheon Technologies

Imię i nazwisko, w tym nadane, rodowe, drugie imię, dowolny
sufiks (np. junior albo senior) oraz forma grzecznościowa (np.
pan albo pani)

Personel dostawców, sprzedawców i klientów
biznesowych

Typ danych osobowych

Praca zlecona

Dane osobowe, które firma Raytheon Technologies gromadzi, podlegają obowiązującym wymogom prawnym.
Ponieważ informacje dotyczą wielu różnych sytuacji, mogą występować elementy danych wymienione tutaj, które
nie są związane konkretnie z Twoją sytuacją. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z firmą Raytheon
Technologies zgodnie z opisem w pkt „Jak kontaktować się z firmą Raytheon Technologies” poniżej.
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Podstawowe informacje identyfikacyjne, np. data urodzenia i płeć
Dla osób na utrzymaniu – pokrewieństwo z ubezpieczającym
Dane do kontaktu w nagłych wypadkach
Dane kontaktowe miejsca pracy, z uwzględnieniem numeru
telefonu, faksu, e-maila, numeru pagera, adresu pocztowego i
miejsca pracy
Adres domowy, osobisty e-mail i numer telefonu domowego,
wliczając w to numer osobistego telefonu komórkowego
Podany adres pocztowy: domowy lub służbowy.
Doświadczenie zawodowe, wykształcenie i historia zatrudnienia,
kategorie umiejętności, w tym znajomość języków obcych,
uprawnienia, świadectwa, upoważnienie do wykonywania
określonej pracy lub członkostwo i uczestnictwo w organizacjach
branżowych lub zawodowych
Informacje nt. stanowiska pracy osoby, z uwzględnieniem nazwy
stanowiska, działu, funkcji i centrum kosztów
Informacje nt. pracodawcy osoby fizycznej, wliczając w to
nazwę/nazwy firmy, lokalizację/lokalizacje firmy, adres(y) firmy
oraz kraj założenia
Imię i nazwisko przełożonego i/lub asystenta
Informacje dotyczące szkoleń, rozwoju i/lub oceny wyników pracy
Informacje i logi komputerowe, sieciowe i komunikacyjne firmy
Raytheon Technologies dotyczące wykorzystania telefonów
służbowych, komputerów, komunikacji elektronicznej (np. e-mail
i kalendarze elektroniczne) oraz innych technologii IT i
komunikacyjnych, w tym m.in. nazwy użytkownika/ID
logowania, hasła, odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa i inne
informacje potrzebne, aby uzyskać dostęp do aplikacji, sieci,
systemów i usług firmy Raytheon Technologies, jak i informacje
przechowywane, wysyłane, przekazywane lub otrzymywane przez
sieci i systemy firmy Raytheon Technologies
Zadania służbowe i efekty pracy, które mogą Cię dotyczyć, w
szczególności dokumenty i pliki, w przypadku których
zidentyfikowano Cię jako autora, oraz zadania, które Ci zlecono
Informacje o służbie wojskowej według obowiązujących wymogów
i przepisów
Informacje BHPiOŚ
Umowy, programy i działania, w których dana osoba uczestniczy
Informacje związane z płatnościami i fakturami, wliczając w to
rządowe numery identyfikacyjne oraz numery kont bankowych
Preferencje językowe i komunikacyjne
Informacje pozyskane w ramach dobrowolnej ankiety, promocji
lub korzystania z produktu
Rejestr wszelkich incydentów na terenie firmy
Raytheon Technologies.
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Informacje o podróżach i wydatkach z tytułu zadań
służbowych, z uwzględnieniem informacji nt. wiz, szczegółów
dotyczących wydatków i rachunków potwierdzających.
Informacje, które mogą być gromadzone na potrzeby zadania, np.
dane o czasie pracy, informacje o identyfikatorach, zdjęcia,
nagrania dźwiękowe i filmowe, informacje biometryczne (np.
odcisk palca, skan tęczówki oka lub rozpoznawanie głosu) lub dane
geolokalizacyjne na potrzeby danych ról lub zadań, chociaż takie
gromadzenie będzie jawne, przejrzyste i zgodne z obowiązującym
prawem
Kraj urodzenia, posiadane obywatelstwo (w przeszłości i obecnie)
i status stałego rezydenta zgodnie z obowiązującym prawem
Wymagane badania przesiewowe, np. badania lekarskie, badania
na obecność narkotyków w organizmie i/lub weryfikacja danych
osobowych zgodnie z obowiązującym prawem
Informacje, które mogą być potrzebne na mocy
międzynarodowych przepisów w zakresie zgodności handlowej
celem umożliwienia dostępu do wybranych technologii lub
innych informacji dotyczących określonych zadań lub wizyt
zgodnie z obowiązującym prawem
Rządowe numery identyfikacyjne (w całości lub części), np.
numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny nadany
przez firmę Raytheon Technologies, numer ubezpieczenia
społecznego / polisy ubezpieczeniowej, rządowy numer prawa
jazdy, wiza, paszport lub inny numer dokumentu
Kwalifikacje do pełnienia funkcji sprzedawcy, np. informacje o
konflikcie interesów
Informacje o gościach, wliczając w to godzinę, datę i miejsce
odwiedzin, informacje o pojeździe do celów związanych z
parkowaniem oraz informacje do prowadzenia logów
odwiedzin i monitorowania stron objętych sankcjami
Wykaz upominków o wartości nominalnej, które mogły zostać
wręczone lub odebrane
Informacje o lokalizacji dla wybranych zakładów świadczących
usługi oparte na lokalizacji, np. mapy, dostęp do drukarek na
podstawie lokalizacji lub dostępność pobliskich sal konferencyjnych,
chociaż takie gromadzenie danych będzie jawne i przejrzyste
Informacje przekazywane, aby ułatwić obsługę lub zwrócenie się
po pomoc, np. informacje o użytkowaniu produktu lub problemie
Informacje do rozpatrzenia roszczenia lub udzielenia żądanych
świadczeń lub usług, mogące obejmować niezależne badanie
lekarskie, informacje o stanie zdrowia, rządowe numery
identyfikacyjne lub inne informacje
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Informacje przekazywane w kontekście egzekwowania praw jako
akcjonariusz, np. uczestnictwo w zgromadzeniach (w tym dane
gromadzone do celów bezpieczeństwa platform spotkań oraz
wszelkie nagrania zgromadzeń), informacje nt. głosowania i
wypłaty dywidend

X

Wszelkie informacje, które dana osoba decyduje się przekazać w
dokumencie w ramach roszczenia ubezpieczeniowego i/lub
X
postępowania sądowego, którego stroną jest firma Raytheon
Technologies
* np. osoby na utrzymaniu i członkowie rodzin pracowników firmy Raytheon Technologies, osoby do kontaktu
w nagłych wypadkach, strony roszczeń ubezpieczeniowych

Regularne transakcje biznesowe, z uwzględnieniem projektowania
i opracowywania produktów, zarządzania systemem planowania
zasobów przedsiębiorstwa (ERP), wysyłania faktur i odbierania
płatności, dokonywania płatności oraz dostarczania towarów
klientom i świadczenia usług na ich rzecz, co może obejmować
udostępnianie ograniczonych danych osobowych klientom lub
innym partnerom biznesowym
Dostarczanie produktów i świadczenie usług wymaganych przez
klientów, co może obejmować wykorzystanie geolokalizacji do
wybranych zastosowań w sposób jawny i przejrzysty
Prowadzenie kampanii charytatywnych
Planowanie zatrudnienia, wliczając w to wpływ na budżet oraz
planowanie i sprawozdawczość finansową
Reagowanie w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia
lub bezpieczeństwa, w tym w nagłych wypadkach
Zarządzanie komunikatami i ogłoszeniami
Planowanie i zapewnianie programów i usług BHP, z
uwzględnieniem badań przesiewowych na obecność narkotyków w
organizmie oraz programów BHP
Raportowanie i analizy statystyczne, wliczając w to globalną liczbę
pracowników przedsiębiorstwa, danych demograficznych oraz
raportów wymaganych na mocy obowiązującego prawa
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Inne*

Konsumenci i użytkownicy końcowi
firmy Raytheon

Akcjonariusze

Personel dostawców,
sprzedawców i klientów
biznesowych

Praca zlecona

Cel

Goście i osoby uprawnione do
korzystania z usług firmy Raytheon

W jaki sposób firma Raytheon Technologies może wykorzystywać gromadzone
dane osobowe?
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Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym, w tym kontrola i ochrona
dostępu i bezpieczeństwa obiektów oraz gotowości na wypadek
katastrofy
Zarządzanie systemami technologii informacyjnej („IT”) oraz ich
utrzymywanie i zabezpieczanie, np. sieci komputerowych, poczty
e-mail, dostępu do Internetu, systemów planowania zasobów
przedsiębiorstwa („ERP”) oraz przepływu pracy, w tym
o kontrola dostępu i bezpieczeństwo systemów
komputerowych itp.
o dostęp do Internetu, intranetu, poczty e-mail,
mediów społecznościowych i innych systemów
elektronicznych
o skanowanie i analiza wirusów, włamań i zagrożeń
wewnętrznych
o tworzenie i analiza logów do celów
bezpieczeństwa i wsparcia helpdesk
o zapewnienie wsparcia helpdesk i działań w
zakresie konserwacji systemu
o tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie
danych oraz świadczenie usług w zakresie
usuwania skutków awarii
Nadzór nad śledzeniem lokalizacji, czasem trwania i innymi
elementami telematycznymi wybranych aktywów i aplikacji firmy
Raytheon Technologies dla zarządzania dostarczanymi usługami,
bezpieczeństwem, ochroną i wydajnością
Zapewnianie zgodności ze środkami kontroli importu, eksportu i
innymi międzynarodowymi, z uwzględnieniem zarządzania
rejestracjami i autoryzacjami, ustalanie dostępu do technologii
i/lub towarów kontrolowanych, kontrola państw lub stron
objętych sankcjami lub ograniczeniami
Odpowiadanie na pytania zadawane lub obawy zgłaszane w
ramach programu rzecznika firmy Raytheon Technologies
(ogólnie rzecz biorąc, oznacza to wykorzystanie danych osoby,
która zadała pytanie lub zgłosiła obawę, aby umożliwić
odpowiedź)
Przeprowadzanie audytów i przeglądów zgodności w celu
zapewnienia zgodności z obowiązującymi politykami, regulacjami i
przepisami
Przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych dochodzeń oraz
zarządzanie nimi, z uwzględnieniem przeglądów zgodności działu
prawnego, globalnej etyki i zgodności oraz handlu
międzynarodowego i wynikłych ujawnień agencjom rządowym
Ocena i raportowanie konfliktów interesów
Rozwiązywanie kwestii w zakresie ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, wliczając w to roszczenia
dotyczące urazów i szkód
Ocena różnych typów roszczeń ubezpieczeniowych i zarządzanie
nimi
Dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu sądowym,
arbitrażowym, administracyjnym lub regulacyjnym, w tym m.in.
w ramach działań przedspornych, gromadzenia materiału
dowodowego, jego ujawniania, wstrzymywania postępowania
sądowego oraz działań związanych z e-discovery
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Odpowiadanie na zapytania organów ścigania i innych władz
Ochrona praw własności intelektualnej, w tym m.in. zgłoszeń
patentowych
Planowanie biznesowe, z uwzględnieniem planowania lub
przeprowadzania fuzji, nabyć i zbyć
Wspieranie działań w zakresie zarządzania inwestycyjnego
Dokumentowanie uczestnictwa w organizacjach zawodowych i
wręczanie lub przyjmowanie upominków biznesowych i przejawów
gościnności
Zarządzanie marketingiem, zamówieniami, przedsięwzięciami
joint venture i innymi działaniami biznesowymi, w tym m.in.
przetwarzanie faktur i płatności, zarządzanie projektami, ankiety
dla klientów oraz promocje
Projektowanie, sprzedaż, produkcja i doskonalenie produktów
Zapewnianie obsługi i wsparcia klienta
Szkolenia i certyfikacja personelu klienta, dostawcy i sprzedawcy
Przeprowadzanie due diligence dostawcy i sprzedawcy, z
uwzględnieniem ocen ryzyka
Opracowywanie budżetu i zarządzanie nim oraz planowanie i
raportowanie finansowe
Zapewnianie świadczeń i usług na wniosek pracownika lub
beneficjenta, lub osoby na utrzymaniu
Zapewnianie zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami
i politykami firmy Raytheon Technologies w zakresie upominków
biznesowych i podróży sponsorowanych na rzecz osób trzecich
Dotrzymywanie zobowiązań nakładanych na spółki publiczne, np.
organizowanie walnego zgromadzenia (w tym zapewnienie
bezpieczeństwa na takich zgromadzeniach) i prowadzenie listy
akcjonariuszy
Zgodnie z wymogami lub wyraźnym upoważnieniem wynikającym
z obowiązujących przepisów lub regulacji
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Oprócz wykorzystania do celów realizacji umowy z Tobą lub dotrzymywania zobowiązań prawnych będziemy
wykorzystywać dane osobowe zgodnie z uzasadnionymi interesami biznesowymi, jak określono powyżej.

Komu firma Raytheon Technologies może udostępniać gromadzone dane?
Firma Raytheon Technologies nie będzie sprzedawać ani w inny sposób udostępniać Twoich danych
osobowych podmiotom spoza grupy spółek Raytheon Technologies, z wyjątkiem:
•

•
•
•

dostawców usług zatrudnianych przez firmę Raytheon Technologies do świadczenia usług w naszym imieniu.
Firma Raytheon Technologies będzie udostępniać dane osobowe jedynie dostawcom usług, z którymi
podpisała umowy zastrzegające korzystanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych z wyjątkiem sytuacji,
gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub zachowania zgodności z wymogami
prawnymi; przestrzegania zobowiązań prawnych, w tym m.in. w celu udzielania odpowiedzi na uzasadnione
wnioski prawne organów ścigania lub innych państwowych organów regulacyjnych;
prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzanych lub faktycznych działań niezgodnych z prawem;
zapobiegania urazom fizycznym lub stratom finansowym; lub
wspierania sprzedaży lub przeniesienia całości lub części działu biznesowego, lub aktywów firmy, w tym
poprzez upadłość.

Jeżeli świadczysz usługi na rzecz działu biznesowego firmy Raytheon Technologies i potrzebujesz dostępu do obiektu
klienta lub użytkownika końcowego, firma Raytheon Technologies może musieć udostępnić Twoje dane osobowe temu
klientowi lub użytkownikowi końcowemu, aby umożliwić Ci dostęp do zakładu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
Oprócz wykorzystania do celów realizacji umowy z Tobą lub dotrzymywania zobowiązań prawnych będziemy
wykorzystywać dane osobowe zgodnie z uzasadnionymi interesami biznesowymi, jak określono powyżej.

Gdzie firma Raytheon Technologies przechowuje Twoje dane osobowe?
Ponieważ firma Raytheon Technologies jest globalną spółką kapitałową z oddziałami w wielu różnych państwach,
możemy przesyłać Twoje dane z jednego podmiotu prawnego do drugiego lub z jednego państwa do drugiego do
celów podanych powyżej. Państwa te obejmują co najmniej USA, wiele z państw członkowskich Unii Europejskiej,
Kanadę oraz inne państwa, w tym niektóre w Azji. Będziemy przesyłać Twoje dane osobowe zgodnie z
obowiązującymi wymogami prawnymi i jedynie w zakresie potrzebnym do celów określonych powyżej.
Firma Raytheon Technologies opiera się na dostępnych mechanizmach prawnych w celu umożliwienia zgodnego
z prawem transgranicznego przekazywania danych osobowych. W zakresie, w jakim firma Raytheon
Technologies opiera się na standardowych klauzulach umownych (zwanych także klauzulami wzorcowymi) lub
wiążących regułach korporacyjnych w celu autoryzowania transferu, firma Raytheon Technologies będzie
przestrzegać tych wymogów, w tym w przypadku sprzeczności między wymogami a niniejszym dokumentem.
Aby zapoznać się z wiążącymi regułami korporacyjnymi, ściągnij je w swoim języku ze strony
http://Raytheon Technologies.com/privacy/binding-corporate-rules.

Jak długo firma Raytheon Technologies przechowuje Twoje dane osobowe?
Firma Raytheon Technologies przechowuje dane osobowe przez okres wymagany do osiągnięcia celu, w jakim
zostały pierwotnie zebrane i przez dodatkowy okres zgodnie z obowiązującymi przepisami lub regulacjami oraz
wymogami postępowania sądowego, administracyjnego, arbitrażowego lub audytu.

Jakie masz możliwości wyboru sposobu wykorzystywania swoich danych
osobowych przez firmę Raytheon Technologies?
W miarę możliwości firma Raytheon Technologies umożliwi Ci podejmowanie decyzji o przekazaniu danych
osobowych. Mogą wystąpić okoliczności, w których nie będzie wyboru, np. procedury bezpieczeństwa IT, takie
jak skanowanie w poszukiwaniu wirusów i złośliwego oprogramowania dla osób z dostępem do sieci Raytheon
Technologies. W zależności od charakteru danych osobowych i powodu, dla którego ich podanie może być
wymagane, firma Raytheon Technologies może nie być w stanie spełnić Twojej prośby bez zebrania i
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Zawsze możesz zdecydować, czy firma Raytheon Technologies będzie wykorzystywała Twoje dane osobowe do
celów marketingowych. Jeżeli przekazałeś(-aś) nam swoje dane osobowe, a teraz chcesz poprosić o zaprzestanie
wykorzystywania ich do celów marketingowych, skontaktuj się z działami biznesowymi, od których otrzymujesz
komunikaty marketingowe. Dane kontaktowe znajdziesz w samych komunikatach i na stronie internetowej.

Jakie dodatkowe informacje powinny znać dane osoby?
Użytkownicy z Kalifornii:
Kalifornijska ustawa Shine the Light: mieszkańcy Kalifornii mogą co roku występować z wnioskiem o udzielenie
informacji i uzyskiwać informacje udostępniane innym działom biznesowym do własnych celów marketingu
bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Firma Raytheon Technologies nie udostępnia danych
osobowych innym działom biznesowym do własnych celów marketingu bezpośredniego.
Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów: z wyjątkiem osób kontaktujących się z firmą
Raytheon Technologies jako pracownicy i wykonawcy; osób, których danymi dysponujemy ze względu na
relacje z pracownikami i wykonawcami (np. członkowie rodziny korzystający ze świadczeń zdrowotnych lub
kontaktów w nagłych wypadkach); kandydatów do pracy; osób, których danymi dysponujemy ze względu na ich
związek z kandydatami do pracy (np. referencje); i osób, których danymi dysponujemy w wyniku kontaktów lub
związków pomiędzy firmami (np. personel klienta biznesowego lub sprzedawcy), mieszkańcom stanu Kalifornia
mogą:
•

•
•

poprosić o udzielenie szczegółowych informacji na temat danych osobowych użytkownika, którymi
dysponujemy, w tym o kategoriach informacji, celu, w jakim je wykorzystujemy, komu je udostępniamy
oraz szczególnych informacji na temat tego, jakimi konkretnie danymi osobowymi o użytkowniku
dysponujemy;
poprosić o usunięcie swoich danych; oraz
zakazać firmie sprzedaży swoich danych, ale ponieważ firma Raytheon Technologies nie sprzedaje danych
osobowych, niniejsza zasada nie znajduje zastosowania.

Jeżeli jesteś rezydentem Kalifornii nieobjętym ww. wyłączeniami i chcesz skorzystać ze swoich praw,
skontaktuj się z firmą Raytheon Technologies, dzwoniąc pod numer 1-833-882-0003 lub pisząc na adres
privacy.compliance@rtx.com. Podaj swoje imię i nazwisko oraz sposób, w jaki firma Raytheon Technologies
może się z Tobą skontaktować (np. adres e-mail lub nr telefonu), tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Twój
wniosek, informacje na temat charakteru Twoich kontaktów z nami (np. czy odwiedzasz naszą stronę, czy jesteś
akcjonariuszem) oraz szczegóły dotyczące działania, którego od nas wymagasz. W oparciu o Twój wniosek
przyjrzymy się sprawie, aby ustalić, czy dysponujemy jakimikolwiek z Twoich danych osobowych. Jeżeli
rzeczywiście mamy Twoje dane osobowe (inne niż przekazane we wniosku), będziemy starali się zweryfikować
Twoją tożsamość na podstawie danych osobowych, którymi już dysponujemy; dane, o podanie których
poprosimy, będą zależeć od charakteru Twoich danych osobowych, którymi dysponujemy. Ponadto udzielimy
Ci informacji na temat tego, czy z jakiejś przyczyny nie możemy spełnić Twojej prośby.
Użytkownicy z Unii Europejskiej i innych państw, gdzie obowiązują przepisy o ochronie prywatności:
przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do krajowego lub państwowego organu ds. ochrony danych, który może
być znany również jako organ nadzorczy. Oprócz tego masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,
poproszenia o dostęp do swoich danych osobowych, o ich sprostowanie lub usunięcie, ograniczenie ich
przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz ubiegania się o możliwość
przenoszenia danych w wybranych okolicznościach. Aby skontaktować się firmą Raytheon Technologies w kwestii
dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, ograniczenia ich
przetwarzania lub ich przeniesienia, użyj form kontaktu określonych na końcu niniejszego dokumentu.

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: firma Raytheon Technologies nie zbiera numerów ubezpieczenia
społecznego przez stronę www.utc.com. Jednakże firma Raytheon Technologies zbiera numery ubezpieczenia
społecznego w przypadkach wymaganych przez prawo, np. do celów podatkowych i płacowych na rzecz swoich
pracowników. Kiedy firma Raytheon Technologies zbiera numery ubezpieczenia społecznego i/lub używa ich,
zachowuje przy tym należytą staranność przy utrzymaniu poufności, ograniczeniu zbieranych danych, zapewnieniu
ograniczonego dostępu, wdrażaniu technicznych środków bezpieczeństwa i zapewnieniu odpowiedniego
dysponowania danymi.

Jak możesz skontaktować się z firmą Raytheon Technologies?
Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprostować lub zaktualizować je, lub jeżeli masz
pytania na temat praktyk ochrony prywatności firmy Raytheon Technologies ogółem lub chcesz złożyć skargę,
napisz na adres privacy.compliance@rtx.com. Jeżeli przebywasz w państwie, które nie jest objęte
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO i chcesz uzyskać szczegóły dla administratora danych
lub skontaktować się z lokalnym inspektorem ochrony danych, zaznacz to w wiadomości e-mail, aby umożliwić
skierowanie zapytania do odpowiedniej osoby.
Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2021 r.

