Genel Gizlilik Bildirimi
Bu Gizlilik Bildiriminde, Raytheon Technologies Corporation (“Raytheon Technologies”) ile bağlı şirketleri ve
iştiraklerinin, kendi web sitelerinden ve mobil uygulamalarından ayrı ve başka bir şekilde bir kişi olarak sizden nasıl
kişisel bilgi toplayabileceği ve bu bilgileri nasıl işleyebileceği ele alınmaktadır. Herhangi bir Raytheon Technologies
web sitesine ait gizlilik bildirimi, ilgili web sitesinde bulunmaktadır. İş başvurusunda bulunan kişiler için lütfen İş
Başvurusunda Bulunanlar için Gizlilik Bildirimimizi kontrol edin. Çalışanlar, Raytheon Technologies Çalışan
Gizlilik Bildirimine başvurmalıdır.
Raytheon Technologies, kişilerle çeşitli yollardan etkileşime geçer: ürünlerimizin son kullanıcıları, ticari
müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çalışanları ve topluluklarımızdaki diğer kişiler. Bu etkileşimleri hayata
geçirmek için Raytheon Technologies’in kişisel bilgileri toplaması ve işlemesi gerekebilir. Raytheon Technologies,
toplayabileceğimiz her türlü kişisel bilgiyi korumak üzere teknik, idari ve fiziksel tedbirleri uygulamaya koymuştur.
Bu Bildirimde çeşitli durumların ele alınması amaçlandığından, bu Bildirimdeki bazı bilgiler sizin için geçerli
olmayabilir. Örneğin, bir Raytheon Technologies şirketi ile bir garantiniz olmadığı takdirde Raytheon Technologies
sizden garanti bilgisi toplamayacaktır. Ayrıca Raytheon Technologies, geçerli yasal gerekliliklere uyar ve geçerli
yasalarca yasaklanan yerlerde kişisel bilgilerin toplanmasından veya kullanılmasından kaçınır.
Bu politika zaman zaman önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Değişiklikler için lütfen bu politikayı
düzenli olarak gözden geçirin. Güncel sürümün geçerlilik tarihi bu Bildirimin sonunda belirtilmektedir.

Raytheon Technologies hangi kişisel bilgileri toplayabilir?
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Diğerleri*

Hissedarlar

X

Belirli Raytheon Technologies ürün ve
hizmetlerinin tüketicileri ve son kullanıcıları

Raytheon Technologies’i kullanmaya yetkili
ziyaretçiler ve kişiler

Şunlar dâhil olmak üzere ad: Verilen ad, soyadı, ikinci adı,
herhangi bir son ek (Ast veya Kıdemli gibi) ve hitap sözcüğü
(Bay veya Bayan gibi)
Doğum tarihi ve cinsiyet gibi temel kimlik bilgileri
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Kişisel bilgilerin türü

Tedarikçilerin, satıcıların ve ticari müşterilerin
personeli

Raytheon Technologies’in topladığı kişisel bilgiler, geçerli yasal gerekliliklere tabidir. Bu Bildirimde çok çeşitli
durumlar ele alındığından, burada yer verilmiş olup sizin durumunuz için geçerli olmayan veri öğeleri söz konusu
olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıda bulunan “Raytheon Technologies ile Nasıl İletişime Geçilir”
bölümünde açıklandığı şekilde Raytheon Technologies ile iletişime geçin.
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X

Bakmakla yükümlü olunan kişiler için, poliçe sahibiyle ilişki
Acil iletişim bilgileri
Telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, çağrı cihazı
numarası, posta adresi ve iş yeri dâhil olmak üzere iş iletişim
bilgileri
Kişisel cep telefonu numarası dâhil olmak üzere ev adresi, kişisel
e-posta adresi ve ev telefon numarası
Ev, iş veya her ikisi için verilen posta adresi
İş deneyimi; eğitim ve iş geçmişi; dil becerileri, lisanslar,
sertifikalar, belirli bir işi yapma yetkisi dâhil olmak üzere beceri
kategorileri veya ticari dernek ya da mesleki organizasyon
üyelikleri ve katılımları
İş unvanı, departmanı, görevi ve maliyet merkezi dâhil
olmak üzere kişinin işi hakkında bilgiler
Şirket adı/adları, şirket konumu/konumları, şirket adresi/adresleri
ve şirketin kurulduğu ülke dâhil olmak üzere kişinin işvereni
hakkında bilgiler
Amirin ve/veya asistanın adı
Eğitim, geliştirme ve/veya performans inceleme bilgileri
Raytheon Technologies bilgisayar, ağ ve iletişim bilgileri ve
şirket telefonlarının, bilgisayarlarının, elektronik iletişimlerinin
(e-posta ve elektronik takvimler gibi) ve kullanıcı adı/oturum
açma kimliği, şifreler, güvenlik sorularının yanıtları ve
Raytheon Technologies uygulamalarına, ağlarına, sistemlerine
ve hizmetlerine erişmek için gereken diğer bilgilerin yanı sıra
Raytheon Technologies'in ağları ve sistemleri üzerinden
depoladığınız, gönderdiğiniz, sunduğunuz veya aldığınız bilgiler
dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımını kapsayan günlük kayıtları
Hazırlayan kişi olarak tanımlandığınız belge ve dosyalar ve size
atanan görevler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
sizinle bir bağlantı içerebilecek iş atamaları ve iş ürünü
Geçerli gereklilikler ve yasanın gerektirdiği şekilde askerlik hizmeti
bilgileri
Çevre, sağlık ve güvenlik bilgileri
Kişinin katıldığı anlaşmalar, programlar ve faaliyetler
Resmi kimlik numaraları ve banka hesap numaraları dâhil
olmak üzere ödemeler ve faturalarla ilgili bilgiler
Dil ve iletişim tercih(ler)i
Gönüllülük esasında yapılan bir anket veya promosyon yoluyla
veya bir ürünün kullanımı yoluyla toplanan bilgiler
Raytheon Technologies tesislerinde olunduğu sırada
meydana gelen herhangi bir olayın kaydı
Vize bilgileri, masraf dökümleri ve destekleyici faturalar dâhil
olmak üzere iş atamalarıyla ilgili seyahat ve harcama bilgileri
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Zaman ve katılım verileri, rozet bilgileri, fotoğraflar, ses, video,
biyometrik bilgiler (ör. parmak izi, iris taraması veya ses tanıma)
veya belirli bir rol veya görev için kullanılan coğrafi konum
verileri gibi, bir görevin parçası olarak toplanabilecek bilgiler;
ancak bu tür toplamalar bilgi dâhilinde, şeffaf olacak ve geçerli
yasa ile tutarlı olacaktır
Geçerli yasaların gerektirdiği şekilde doğduğu ülke bilgisi, sahip
olunan vatandaşlıklar (geçmiş ve şimdiki) ve daimi ikamet
durumu
Geçerli yasaların gerektirdiği şekilde tıbbi muayene, ilaç taraması
ve/veya geçmiş kontrol bilgileri gibi gerekli taramalar
Geçerli yasaların gerektirdiği belli bir görevlendirme veya ziyaret
ile ilgili belirli teknolojilere veya diğer bilgilere erişiminize izin
vermek üzere uluslararası ticaret mevzuatına uyum düzenlemeleri
için gerekli olabilecek bilgiler
Vergi kimlik numarası gibi devlet tarafından verilmiş kimlik
numarası (tam veya kısmi), Raytheon Technologies tarafından
atanan kimlik numarası, sosyal güvenlik/sigorta numarası, devlet
tarafından verilmiş sürücü belgesi numarası, vize, pasaport veya
diğer belge numaraları
Bir satıcı olarak hizmet vermeye ilişkin olarak, çıkar çatışması
bilgileri gibi yeterlilikler
Ziyaretlerin saati, tarihi ve yeri, park etme amaçlı olarak bir araçla ilgili
bilgiler ve ziyaretçi günlüklerini ve reddedilen taraf taraması kayıtlarını
saklamak için gerekli bilgiler dâhil olmak üzere ziyaretçi bilgileri
Verilmiş veya alınmış olabilecek itibari değerdeki hediyelerin listesi
Haritalar, konuma dayalı yazıcılara erişim veya yakındaki
konferans odalarının müsaitlik durumu gibi konuma dayalı
hizmetler sağlayan belirli siteler için konum bilgileri; ancak bu
tür toplamalar bilgi dâhilinde olup şeffaf olacaktır
Ürün kullanımı veya sorun bilgileri gibi bir hizmeti kolaylaştırmak
veya yardım istemek için sağlanan bilgiler
Bir talebi işleme koymak veya talep edilen faydaları veya
hizmetleri sağlamak için gerekli bilgiler; bu bilgiler arasında
bağımsız bir tıbbi muayene, sağlık bilgileri, resmi kimlik
numaraları veya diğer bilgiler yer alabilir
Bir toplantıya katılım (toplantı katılımcıları için güvenlik
amacıyla toplanan veriler ve toplantı kayıtları dâhil), oy bilgileri
ve temettü ödemesi gibi, bir hissedar olarak hakların kullanılması
bağlamında sağlanan bilgiler
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Bir kişinin Raytheon Technologies’in dâhil olduğu bir sigorta
talebinin ve/veya yasal işlemin parçası olan bir belgede yer vermeyi
seçtiği herhangi bir bilgi
* Örneğin, Raytheon Technologies çalışanlarının bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve aile üyeleri, acil
durumda iletişime geçilecek kişiler, sigorta taleplerinin tarafları gibi
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Talep edilen ve belirli uygulamalar için coğrafi konum kullanımını
da içerebilecek ürün ve hizmetleri bilgi dâhilinde ve şeffaf bir
şekilde sağlamak
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Yardım kampanyaları yürütmek

X

Bütçe planlamasını, finansal planlamayı ve raporlamayı
etkileyebilecek olanlar dâhil olmak üzere personel planlaması

X

Acil bir durum da dâhil olmak üzere sağlık veya güvenlik riski
içeren durumlara müdahale etmek
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İletişimleri ve bildirimleri yönetmek

X

İlaç taraması ve sağlık ve güvenlik programları dâhil olmak üzere
sağlık ve güvenlik programlarını ve hizmetlerini planlamak ve
sağlamak

X

Geçerli yasaların gerektirdiği küresel kurumsal personel sayısı,
demografik bilgiler ve raporlama dâhil raporlama ve istatistiksel
analizler

X

Erişim kontrolleri ve güvenlik, tesise erişim ve tesis güvenliği ve
afete hazırlık dâhil olmak üzere fiziksel güvenliği yönetmek
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Bilgisayar ağları, e-posta, internet erişimi, Kurumsal Kaynak
Planlama (“ERP”) sistemleri gibi bilgi teknolojisi (“BT”)
sistemlerini ve aşağıda belirtilenler dâhil iş akışlarını yönetmek,
sürdürmek ve güvenliğini sağlamak
o Bilgisayar ve diğer sistemler için erişim kontrolleri
ve güvenlik
o İnternet, intranet, e-posta, sosyal medya ve diğer
elektronik sistem erişimi

Diğerleri*

Raytheon'u kullanmaya yetkili
ziyaretçiler ve kişiler

X

Hissedarlar

Tedarikçilerin, satıcıların ve
ticari müşterilerin personeli

Ürün tasarlama ve geliştirme, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
sistemini yönetme, fatura gönderme ve ödemeleri tahsil etme,
ödeme sağlama ve müşterilere mal ve hizmet sağlama dâhil olmak
üzere düzenli iş operasyonları yürütmek; bu durum, müşterilerle
ve diğer iş ortaklarıyla kişisel bilgilerin sınırlı ölçüde
paylaşılmasını içerebilir
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Amaç

Belirli Raytheon ürün ve hizmetlerinin
tüketicileri ve son kullanıcıları

Raytheon Technologies topladığı kişisel bilgileri nasıl kullanabilir?
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o Virüs, izinsiz giriş ve içeriden tehdit tarama ve
analizi
o Güvenlik ve yardım masası amaçları
doğrultusunda günlüklerin oluşturulması ve analizi
o Yardım masası desteği ve sistem bakım faaliyetleri
sağlanması
o Veri yedekleme ve kurtarma ve afet kurtarma
hizmetleri sağlanması
Sağlanan hizmetlerin yönetilmesine, güvenliğe, emniyete ve
verimliliğe yönelik olarak Belirli Raytheon Technologies
varlıklarının ve uygulamalarının konum takibi, süresi ve diğer
telematiklerinin denetlenmesi
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Kayıtların ve yetkilerin yönetilmesi, denetlenen teknolojilere
ve/veya emtialara erişimin belirlenmesi ve yaptırım uygulanan
veya kısıtlanmış ülkeler veya taraflar için tarama dâhil olmak
üzere ithalat, ihracat ve diğer uluslararası ticaret denetimlerine
uygunluğu sağlamak
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Raytheon Technologies Ombudsman programına gönderilen soru
veya endişeleri yanıtlamak (bu genellikle, yanıt vermek için,
soruyu veya endişeyi gönderen kişinin verilerinin kullanılması
anlamına gelir)
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Geçerli politika, düzenleme ve yasalara uygunluğu sağlamak için
denetimler ve uygunluk incelemeleri yapmak
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Hukuk, Küresel Etik ve Uyum ve Uluslararası Ticaret Mevzuatına
Uyum incelemeleri ve devlet kurumlarına açıklamalarla
sonuçlanan durumlar dâhil olmak üzere dâhili ve harici
soruşturmaları yürütmek ve yönetmek

X

X

X

X

X

X

Çıkar çatışmalarını değerlendirmek ve raporlamak
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Yaralanma ve hasar iddiaları dâhil olmak üzere çevre, sağlık ve
güvenlik konularını ele almak
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Çeşitli sigorta taleplerini değerlendirmek ve yönetmek
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Anlaşmazlık öncesi faaliyetler, kanıt toplama, keşif, hukuki zaptlar
ve elektronik keşif çalışmaları dâhil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere dava, tahkim, idari veya düzenleyici işlem
süreçlerindeki iddiaları kovuşturmak ve savunmak
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Kolluk kuvvetlerine ve diğer resmi sorgulara yanıt vermek
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Patent başvuruları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri
mülkiyet haklarını korumak
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Birleşmelerin, satın almaların ve elden çıkarmaların planlanması
veya yürütülmesi dâhil olmak üzere iş planlaması
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Yatırımcı yönetimi faaliyetlerini kolaylaştırmak

X

Mesleki organizasyonlara katılımı belgelemek ve iş hediyeleri ve
etkinliklerini sağlamak veya kabul etmek
Fatura ve ödeme işlemleri, proje yönetimi ve müşteri araştırmaları
ve promosyonlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
pazarlama, sözleşme, ortak girişimler ve diğer iş çabalarını
yönetmek
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Ürün tasarlamak, satmak, üretmek ve geliştirmek
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Müşteri hizmetleri ve desteği sağlamak
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Müşteri, tedarikçi ve satıcı personelinin eğitimi ve sertifikasyonu

X

X

Risk değerlendirmeleri de dâhil olmak üzere tedarikçi ve satıcı
durum tespiti yapmak

X

X

Bütçe ve finansal planlama ve raporlamayı geliştirmek ve yönetmek
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Bir çalışan ya da bir lehtar veya bakmakla yükümlü olunan kişi
tarafından bulunulan talep gereği yan hak ve hizmetleri sağlamak
Üçüncü taraflara sunulan iş hediyeleri ve sponsorlu seyahat ile
ilgili geçerli yasalara, düzenlemelere ve Raytheon Technologies
politikalarına uygunluğu sağlamak
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Yıllık toplantı düzenlemek (bu tür toplantılardaki güvenlik dâhil)
ve bir hissedar listesi tutmak gibi halka açık şirketler için gerekli
olan yükümlülükleri yerine getirmek
Geçerli yasa veya düzenleme tarafından gerekli kılındığı veya
açıkça izin verildiği şekilde
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Sizinle yapılan bir sözleşmeyi desteklemek veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için kullanıldığı durumlar
dışında, kişisel bilgilerinizi yalnızca yukarıda belirtilen meşru iş çıkarları doğrultusunda kullanacağız.

Raytheon Technologies topladığı bilgileri kimlerle paylaşabilir?
Raytheon Technologies, kişisel bilgilerinizi, aşağıda belirtilen taraflar hariç olmak üzere, Raytheon
Technologies şirketler grubu dışında satmayacak veya başka bir şekilde paylaşmayacaktır:
•

•
•
•

Raytheon Technologies’in bizim adımıza hizmetleri yerine getirmesi için tuttuğu hizmet sağlayıcılar.
Raytheon Technologies, kişisel bilgilerinizi yalnızca Raytheon Technologies'in sözleşmeyle, kişisel
bilgilerinizi kullanmasını veya açıklamasını yalnızca bizim adımıza hizmet vermek veya yasal
gerekliliklere uymakla; şu belirtilenler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal
yükümlülüklere uymakla kısıtladığı hizmet sağlayıcılarla paylaşacaktır: Yasa uygulayıcı makamlardan
veya diğer resmi düzenleyicilerden gelen meşru bir yasal talebe yanıt vermek;
Şüpheli veya fiili yasa dışı faaliyetleri araştırmak;
Fiziksel zararı veya mali kaybı önlemek veya
İflas da dâhil olmak üzere işimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının satışını veya devrini
desteklemek.

Bir Raytheon Technologies iş koluna hizmet sağlıyorsanız ve bir müşterinin veya son kullanıcının tesisine erişmeniz
gerekiyorsa Raytheon Technologies’in, güvenlik gereksinimlerine uygun olarak sahaya erişiminizi kolaylaştırmak için
kişisel bilgilerinizi o müşteriye veya son kullanıcıya sağlaması gerekebilir.
Sizinle yapılan bir sözleşmeyi desteklemek veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için kullanıldığı durumlar
dışında, kişisel bilgilerinizi yalnızca yukarıda belirtilen meşru iş çıkarları doğrultusunda kullanacağız.

Raytheon Technologies kişisel bilgilerinizi nerede saklar?
Raytheon Technologies, birçok farklı ülkede konumları olan küresel bir şirket olduğundan, yukarıda sayılan
amaçları yerine getirmek üzere bilgilerinizi bir tüzel kişilikten diğerine veya bir ülkeden diğerine aktarabiliriz. Bu
ülkeler arasında en azından Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği üye devletlerinin çoğu, Kanada ve bazıları
Asya’da olmak üzere diğer ülkeler yer alır. Kişisel bilgilerinizi geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak ve yalnızca
yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde aktaracağız.

Raytheon Technologies, kişisel bilgilerin sınırlar arasında yasal olarak aktarılmasını sağlamak için mevcut yasal
mekanizmaları temel almaktadır. Raytheon Technologies’in aktarıma yetki vermek için standart sözleşme
maddelerini (model maddeler olarak da adlandırılır) veya Bağlayıcı Kurumsal Kurallarını temel aldığı ölçüde,
Raytheon Technologies, bu gereklilikler ile bu Bildirim arasında bir çelişki olabilecek durumlar da dâhil olmak
üzere, söz konusu gerekliliklere uyacaktır. Raytheon Technologies'in Bağlayıcı Kurumsal Kurallarını okumak
için lütfen http://Raytheon Technologies.com/privacy/binding-corporate-rules adresinden BKK’leri kendi
dilinizde indirin.

Raytheon Technologies Kişisel Bilgileri ne kadar süreyle saklar?
Raytheon Technologies, kişisel bilgileri, asıl toplanma amacını yerine getirmek için gereken süre boyunca ve geçerli
yasa veya düzenleme, mahkeme, idari veya tahkim işlemleri veya denetim gerekliliklerinin gerektirdiği ek süre
boyunca saklar.

Raytheon Technologies’in kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığıyla ilgili
seçenekleriniz nelerdir?
Mümkün durumlarda, Raytheon Technologies size Kişisel Bilgilerinizi sağlayıp sağlamamaya karar verme fırsatı
sağlayacaktır. Raytheon Technologies ağlarına erişimi olan kişiler için virüs ve kötü amaçlı yazılım taraması gibi BT
güvenlik uygulamaları durumlarında olduğu gibi, size herhangi bir seçeneğin sunulmayacağı durumlar söz konusu
olabilir. Kişisel bilgilerin niteliğine ve Raytheon Technologies’in ona neden ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak, Raytheon
Technologies’in kişisel bilgilerinizi toplamadan ve işlemeden talebinizi yerine getirmesi mümkün olamayabilir.
Raytheon Technologies’in kişisel bilgilerinizi pazarlama amacıyla kullanıp kullanmaması konusunda her zaman bir
seçim fırsatınız olacaktır. Bize kişisel bilgilerinizi verdiyseniz ve bilgilerinizin artık pazarlama amacıyla
kullanılmamasını talep etmek istiyorsanız lütfen pazarlama iletilerini aldığınız iş kolları ile iletişime geçin. İletişim
bilgilerini, size gönderilen iletilerde ve iş kolunun web sitesinde bulabilirsiniz.

Belirli kişilerin bilmesi gereken ek bilgiler nelerdir?
Kaliforniya’daki kullanıcılar:
California Shine the Light Yasası: İkamet yeri Kaliforniya olanlar, yıllık olarak, önceki takvim yılı içinde doğrudan
pazarlama amacıyla kullanmaları için diğer işletmelerle paylaşılan bilgileri talep edip alabilir. Raytheon Technologies,
kişisel bilgilerinizi diğer işletmelerin doğrudan pazarlama amacıyla kullanması için onlarla paylaşmaz.
Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası: Raytheon Technologies ile çalışan ve yüklenici sıfatıyla etkileşime girenler,
çalışanlar ve yükleniciler ile ilişkileri nedeniyle bilgilerine sahip olduğumuz kişiler (sağlık yardımı alan aile üyeleri
veya acil durumda iletişime geçilecek kişiler gibi), iş başvurusunda bulunanlar, iş başvurusunda bulunanlarla
ilişkileri nedeniyle bilgilerine sahip olduğumuz kişiler (referanslar gibi) ve işletmeler arası etkileşim veya ilişki
sonucunda bilgilerine sahip olduğumuz kişiler (bir ticari müşteri veya satıcının personeli gibi) hariç olmak üzere,
Kaliforniya'da ikamet edenlerin şu hakları bulunmaktadır:
•

•
•

Bilgi kategorileri, bilgiyi kullanma amacımız, bilgiyi kimlerle paylaştığımız ve özellikle sizinle ilgili
hangi kişisel bilgilere sahip olduğumuz hakkında belli bilgiler de dâhil olmak üzere sizinle ilgili sahip
olduğumuz kişisel bilgilerle ilgili ayrıntılı bilgi talep etmek;
Verilerinizin silinmesini talep etmek ve
Bir şirkete verilerinizi satmama talimatı vermek; ancak Raytheon Technologies kişisel bilgileri
satmadığından bu geçerli değildir.

Kaliforniya’da ikamet etmekte olup yukarıda belirtilen istisnalar kapsamına girmiyor ve haklarınızı kullanmak
istiyorsanız 1-833-882-0003 numaralı telefonu arayarak veya privacy.compliance@rtx.com adresinden bize e-posta
göndererek Raytheon Technologies ile iletişime geçmelisiniz. Lütfen adınızı, talebinize yanıt verebilmemiz için
Raytheon Technologies’in sizinle iletişim kurması için iletişim adresinizi (e-posta adresi veya telefon numarası
gibi) sağlayın ve bizimle olan ilişkinizin niteliği hakkında (örneğin, web sitesi ziyaretçimiz veya bir hissedar
olmanız gibi) ve yapmamızı istediğiniz işlemle ilgili ayrıntılı bilgi verin. Talebinize bağlı olarak, herhangi bir
kişisel bilginizin elimizde olup olmadığını araştıracağız. Kişisel bilgilerinize sahipsek (talebinizde sağlananlar
dışında) zaten elimizde olan kişisel bilgilere dayanarak kimliğinizi doğrulamak isteyeceğiz; talep edeceğimiz
veriler, sizinle ilgili sahip olduğumuz kişisel bilgilerin niteliğine bağlı olacaktır. Ayrıca talebinizi yerine
getiremeyecek olmamız durumunda, bunun nedenine ilişkin olarak sizi bilgilendireceğiz.
Avrupa Birliği ve gizlilik yasalarına sahip diğer ülkelerdeki kullanıcılar: Ulusal veya eyalet düzeyindeki veri
koruma makamınıza (denetim makamı olarak da bilinmektedir) şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca,
onayınızı geri çekme, kişisel bilgilerinize erişme ve bu bilgilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme, belirli
kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin kısıtlamalar talep etme veya bunlara itiraz etme ve belirli koşullar altında veri
taşınabilirliği talep etme hakkına da sahipsiniz. Erişim, düzeltme, silme, itiraz etme veya kısıtlama veya taşınabilirlik
talebi hakkında Raytheon Technologies ile iletişime geçmek için lütfen bu bildirimin sonunda belirtilen iletişim
yöntemlerini kullanın.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar: Raytheon Technologies, www.utc.com adresi üzerinden Sosyal
Güvenlik Numaralarını toplamaz. Ancak Raytheon Technologies, çalışanları için vergi ve bordro gibi, yasaların
gerektirdiği durumlarda Sosyal Güvenlik Numaralarını toplar. Raytheon Technologies Sosyal Güvenlik
Numaralarını topladığı ve/veya kullandığı zaman, Raytheon Technologies gizliliği koruyarak, toplamayı
sınırlayarak, sadece bilmesi gereken kişilere erişim sağlayarak, uygun teknik önlemleri uygulayarak ve uygun
şekilde elden çıkarmayı sağlayarak gerekli özeni gösterecektir.

Raytheon Technologies ile nasıl iletişime geçebilirsiniz?
Kişisel bilgilerinize erişmek, onları düzeltmek veya güncellemek isterseniz veya genel olarak Raytheon
Technologies’in gizlilik uygulamaları hakkında sorularınız ya da şikayetleriniz varsa lütfen
privacy.compliance@rtx.com adresine e-posta gönderin. Genel Veri Koruma Yönetmeliğine tabi olan bir ülkede
bulunuyorsanız ve veri denetleyicisiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak veya yerel Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime
geçmek istiyorsanız lütfen sorgunuzun uygun kişiye yönlendirilmesi için bunu e-postanızda belirtin.
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