Thông báo Chung về Quyền riêng tư
Thông báo về Quyền riêng tư này nói về cách Raytheon Technologies Corporation (“Raytheon Technologies”) và
các công ty con và chi nhánh của họ, có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân từ quý vị, với tư cách là một cá nhân,
tách biệt và không liên quan đến trang mạng và ứng dụng di động của họ. Thông báo về quyền riêng tư cho bất kỳ
trang mạng Raytheon Technologies nào đều có trên trang mạng cụ thể đó. Với các ứng viên xin việc, vui lòng xem
Thông báo về Quyền riêng tư của Ứng viên Xin việc của chúng tôi. Nhân viên phải tham khảo Thông báo về Quyền
riêng tư của Nhân viên Raytheon Technologies.
Raytheon Technologies tương tác với các cá nhân theo nhiều cách khác nhau: người dùng cuối sản phẩm của chúng
tôi, nhân viên của khách hàng doanh nghiệp và người cung cấp của chúng tôi, và những người khác trong cộng đồng
của chúng tôi. Để thực hiện các tương tác này, Raytheon Technologies có thể cần thu thập và xử lý thông tin cá nhân.
Raytheon Technologies đã triển khai các biện pháp kỹ thuật, hành chính, và vật lý để bảo vệ mọi thông tin cá nhân mà
chúng tôi có thể thu thập. Do Thông báo này nhằm mục đích đề cập đến nhiều trường hợp khác nhau nên một số
thông tin trong Thông báo này có thể không áp dụng cho quý vị. Ví dụ như nếu quý vị không có bảo hành với một
công ty Raytheon Technologies, Raytheon Technologies sẽ không thu thập thông tin bảo hành từ quý vị. Ngoài ra,
Raytheon Technologies tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành và tránh thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân ở địa
điểm bị cấm theo luật hiện hành.
Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước. Vui lòng thường xuyên xem lại chính
sách này để xem có thay đổi nào không. Ngày có hiệu lực của phiên bản hiện thời được ghi ở cuối Thông báo này.

Raytheon Technologies có thể thu thập thông tin cá nhân nào?

Khách thăm và những người được ủy quyền để
sử dụng sản phẩm Raytheon Technologies

Cổ đông

Khách hàng và người dùng cuối của một số sản
phẩm Raytheon Technologies nhất định

Những người khác*

Tên, bao gồm tên, họ, tên đệm, mọi hậu tố (như Junior hoặc
Senior), và danh xưng (như Ông hoặc Bà)
Thông tin nhận dạng cơ bản, chẳng hạn như ngày sinh, và giới
tính

Nhân sự của người cung cấp, nhà cung cấp, và
khách hàng doanh nghiệp

Loại thông tin cá nhân

Nhân công Thuê ngoài

Thông tin cá nhân mà Raytheon Technologies thu thập tuân theo các yêu cầu pháp lý hiện hành. Do Thông báo này
đề cập đến nhiều trường hợp khác nhau, có thể có các phần tử dữ liệu được liệt kê ở đây không áp dụng cho trường
hợp cụ thể của quý vị. Vui lòng liên hệ với Raytheon Technologies theo mô tả trong phần “Quý vị Có thể Liên hệ
với Raytheon Technologies Bằng cách nào” ở dưới nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.
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Với người phụ thuộc, mối quan hệ với chủ hợp đồng bảo hiểm
Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp
Thông tin liên hệ công việc, bao gồm số điện thoại, số fax, địa
chỉ email, số máy nhắn tin, địa chỉ gửi thư, và địa điểm làm việc
Địa chỉ nhà riêng, địa chỉ email cá nhân và số điện thoại
nhà riêng, bao gồm số điện thoại di động cá nhân
Địa chỉ gửi thư được cung cấp, dù là nhà riêng, cơ quan hay cả hai
Kinh nghiệm làm việc, học vấn và quá trình làm việc, các loại kỹ
năng bao gồm kỹ năng ngôn ngữ, giấy phép, chứng chỉ, ủy quyền
để thực hiện một công việc nhất định, hoặc tư cách thành viên
của và việc tham gia vào các hiệp hội thương mại hoặc tổ chức
nghề nghiệp
Thông tin về công việc của một cá nhân, bao gồm chức danh,
phòng ban, chức năng công việc, và trung tâm chi phí
Thông tin về chủ sử dụng lao động của một cá nhân, bao gồm
(các) tên công ty, (các) địa điểm công ty, (các) địa chỉ công ty,
và quốc gia thành lập công ty
Tên giám sát viên và/hoặc trợ lý
Thông tin đào tạo, phát triển, và/hoặc đánh giá hiệu quả làm việc
Thông tin và nhật ký máy tính, mạng, và thông tin liên lạc của
Raytheon Technologies bao gồm việc sử dụng điện thoại, máy
tính, thông tin liên lạc điện tử (như email và lịch điện tử), và công
nghệ thông tin và thông tin liên lạc khác của công ty, bao gồm
nhưng không giới hạn ở tên người dùng/định danh đăng nhập, mật
khẩu, câu trả lời cho câu hỏi bảo mật, và thông tin khác cần thiết
để truy cập ứng dụng, mạng, hệ thống, và dịch vụ của Raytheon
Technologies cũng như thông tin mà quý vị lưu trữ, gửi, nộp, hoặc
nhận qua mạng và hệ thống của Raytheon Technologies
Phân công công việc và sản phẩm công việc mà có thể có mối
liên hệ với quý vị, nhưng không giới hạn như tài liệu và hồ sơ
mà quý vị được xác định là tác giả và nhiệm vụ được phân
công cho quý vị
Thông tin về vụ quân sự theo yêu cầu của quy định và luật hiện
hành
Thông tin về môi trường, sức khỏe, và an toàn
Thỏa thuận, chương trình, và hoạt động mà cá nhân tham gia
Thông tin liên quan đến thanh toán và hóa đơn, bao gồm số
định danh chính phủ và số tài khoản ngân hàng
(Các) ưu tiên về ngôn ngữ và thông tin liên lạc
Thông tin được thu thập thông qua khảo sát tự nguyện hoặc
quảng bá hoặc thông qua việc sử dụng sản phẩm
Hồ sơ về bất kỳ sự cố nào xảy ra trong khi ở trong
khuôn viên của Raytheon Technologies
Thông tin đi lại và phí tổn liên quan đến phân công công việc,
bao gồm thông tin thị thực, chi tiết phí tổn, và hóa đơn hỗ trợ
Thông tin có thể được thu thập trong một nhiệm vụ, chẳng hạn
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như dữ liệu thời gian và chuyên cần, thông tin thẻ ra vào, ảnh,
âm thanh, video, thông tin sinh trắc học (ví dụ như vân tay, quét
mống mắt, hoặc nhận dạng giọng nói), hoặc dữ liệu định vị vị
trí được sử dụng cho một vai trò hoặc nhiệm vụ cụ thể, nhưng
quá trình thu thập này sẽ công khai, minh bạch, và phù hợp với
luật hiện hành
Quốc gia nơi sinh ra, quốc tịch (quá khứ và hiện tại), và tình
trạng thường trú nhân, theo quy định của luật hiện hành
Các quy trình sàng lọc bắt buộc, như khám sức khỏe, sàng lọc ma
túy, và/hoặc thông tin kiểm tra lý lịch theo quy định của luật hiện
hành
Thông tin có thể được yêu cầu theo quy định tuân thủ thương
mại quốc tế để cho phép quý vị truy cập một số công nghệ nhất
định hoặc thông tin khác liên quan đến một nhiệm vụ hoặc
chuyến công tác theo quy định của luật hiện hành
Số định danh do chính phủ cấp (toàn bộ hoặc một phần), chẳng
hạn như mã số thuế, số định danh do Raytheon Technologies
chỉ định, số an sinh xã hội/bảo hiểm, số bằng lái do chính phủ
cấp, thị thực, hộ chiếu, hoặc số giấy tờ khác
Tư cách điều kiện để làm nhà cung cấp, chẳng hạn như thông tin
xung đột lợi ích
Thông tin khách thăm, bao gồm thời gian, ngày, và địa điểm đến
thăm, thông tin liên quan đến một phương tiện cho mục đích đậu
xe, và thông tin cần thiết để duy trì nhật ký khách thăm và sàng
lọc bên bị từ chối
Danh sách quà tặng danh nghĩa có thể được cung cấp hoặc nhận
Thông tin địa điểm cho các cơ sở nhất định cung cấp dịch vụ tại
địa điểm, chẳng hạn như bản đồ, truy cập máy in tại địa điểm,
hoặc tình trạng có sẵn để sử dụng của phòng hội nghị gần đó,
nhưng quá trình thu thập này sẽ công khai và minh bạch
Thông tin được cung cấp để hỗ trợ dịch vụ hoặc yêu cầu trợ giúp,
chẳng hạn như việc sử dụng sản phẩm hoặc thông tin về vấn đề
Thông tin cần thiết để xử lý khiếu nại hoặc cung cấp quyền lợi hoặc
dịch vụ được yêu cầu có thể bao gồm khám sức khỏe độc lập, thông
tin sức khỏe, số định danh chính phủ, hoặc thông tin khác
Thông tin được cung cấp trong bối cảnh thực hiện các quyền với
tư cách cổ đông, chẳng hạn như việc tham dự cuộc họp (bao gồm
dữ liệu được thu thập vì mục đích an ninh cho người tham dự
cuộc họp và bất kỳ biên bản cuộc họp nào), thông tin biểu quyết,
và trả cổ tức
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Bất kỳ thông tin nào mà một người chọn đưa vào tài liệu trong
X
yêu cầu bồi thường bảo hiểm và/hoặc thủ tục pháp lý liên quan
đến Raytheon Technologies
* chẳng hạn như người phụ thuộc và thành viên gia đình của nhân viên Raytheon Technologies, người liên hệ
trong trường hợp khẩn cấp, các bên đòi bồi thường bảo hiểm
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Những người khác*

Khách thăm và những người được ủy quyền
để sử dụng sản phẩm Raytheon Technologies

X

Khách hàng và người dùng cuối của một số
sản phẩm Raytheon Technologies nhất định

Nhân sự của người cung cấp, nhà cung cấp,
và khách hàng doanh nghiệp

Tiến hành các hoạt động kinh doanh thường xuyên, bao gồm thiết
kế và phát triển sản phẩm, quản lý một hệ thống Hoạch định Tài
nguyên Doanh nghiệp (ERP), gửi hóa đơn và thu tiền, thanh toán,
và cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng, trong đó có thể
chia sẻ thông tin cá nhân hạn chế với khách hàng hoặc đối tác kinh
doanh khác
Cung cấp sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu, trong đó có thể sử
dụng định vị địa lý cho một số ứng dụng nhất định theo cách công
khai và minh bạch
Thực hiện chiến dịch từ thiện
Lập kế hoạch nhân sự, bao gồm cả việc đó có thể ảnh hưởng đến
lập kế hoạch và báo cáo ngân sách và tài chính
Ứng phó với tình huống liên quan đến rủi ro sức khỏe hoặc an toàn,
bao gồm tình huống khẩn cấp
Quản lý thông tin liên lạc và thông báo
Lập kế hoạch và cung cấp chương trình và dịch vụ sức khỏe và an
toàn, bao gồm sàng lọc ma túy và chương trình sức khỏe và an toàn
Báo cáo và phân tích thống kê, bao gồm số lượng tính theo đầu
người, nhân khẩu, và báo cáo của doanh nghiệp toàn cầu theo quy
định của luật hiện hành
Quản lý an ninh vật lý, bao gồm kiểm soát truy cập và bảo mật, truy
cập cơ sở và an toàn, và công tác sẵn sàng ứng phó với thảm họa
o Quản lý, duy trì, và bảo mật hệ thống công nghệ
thông tin (“IT”), như mạng máy tính, email, truy cập
internet, hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh
nghiệp (“ERP”), và luồng công việc, bao gồmKiểm
soát truy cập và bảo mật cho máy tính và các hệ thống
khácTruy cập internet, mạng nội bộ, email, mạng xã
hội, và hệ thống điện tử khác Quét và phân tích vi rút,
xâm nhập, và mối đe dọa nội giánTạo và phân tích
nhật ký cho mục đích an ninh và quầy trợ giúpCung
cấp hỗ trợ quầy trợ giúp và các hoạt động bảo trì hệ
thốngSao lưu và khôi phục dữ liệu và cung cấp dịch
vụ khôi phục sau thảm họa

Nhân công Thuê ngoài

Mục đích

Cổ đông

Raytheon Technologies có thể sử dụng thông tin cá nhân họ thu thập như thế
nào?
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Giám sát việc theo dõi vị trí, thời lượng, và các hoạt động viễn tin
khác của một số tài sản và ứng dụng của Raytheon Technologies để
quản lý các dịch vụ được cung cấp, an ninh, an toàn, và hiệu quả
Đảm bảo tuân thủ các kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu và thương
mại quốc tế khác, bao gồm quản lý đăng ký và cấp phép, xác định
khả năng tiếp cận các công nghệ và/hoặc hàng hóa được kiểm
soát, và sàng lọc các quốc gia hoặc bên bị trừng phạt hoặc hạn chế
Phản hồi các thắc mắc hoặc lo ngại được đệ trình lên chương trình
Thanh tra của Raytheon Technologies (thường thì điều này nghĩa
là sử dụng dữ liệu của người đệ trình thắc mắc hoặc lo ngại để
phản hồi)
Thực hiện kiểm tra và rà soát tuân thủ để đảm bảo tuân thủ chính
sách, quy định, và luật hiện hành
Tiến hành và quản lý điều tra nội bộ và bên ngoài, bao gồm rà soát
Pháp lý, Đạo đức và Tuân thủ Toàn cầu, và Tuân thủ Thương mại
Quốc tế và mọi tiết lộ hệ quả cho cơ quan chính phủ
Đánh giá và báo cáo xung đột lợi ích
Giải quyết các vấn đề về môi trường, sức khỏe, và an toàn, bao gồm
yêu cầu bồi thường chấn thương và thiệt hại
Đánh giá và quản lý các loại yêu cầu bồi thường bảo hiểm khác
nhau
Khởi tố và bảo vệ các khiếu nại trong thủ tục tố tụng, trọng tài,
hành chính, hoặc theo quy chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở
hoạt động trước khi xảy ra tranh chấp, thu thập, khám phá chứng
cứ, lưu giữ dữ liệu liên quan đến kiện tụng và nỗ lực khám phá
điện tử
Phản hồi cơ quan thực thi pháp luật và thẩm tra khác của chính phủ
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ
sơ đăng ký bằng sáng chế
Lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm lập kế hoạch hoặc tiến hành sát
nhập, mua lại và thoái vốn
Tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà đầu tư
Ghi lại việc tham gia vào tổ chức nghề nghiệp và cung cấp hoặc
nhận quà tặng doanh nghiệp và chiêu đãi
Quản lý hoạt động tiếp thị, hợp đồng, liên doanh, và kinh doanh
khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở xử lý hóa đơn và thanh
toán, quản lý dự án, và khảo sát khách hàng và quảng bá
Thiết kế, bán, sản xuất, và cải tiến sản phẩm
Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
Đào tạo và cấp chứng chỉ cho nhân sự của khách hàng, người cung
cấp, và nhà cung cấp
Tiến hành thẩm tra người cung cấp và nhà cung cấp, bao gồm thẩm
định rủi ro
Phát triển và quản lý kế hoạch và báo cáo ngân sách và tài chính
Cung cấp quyền lợi và dịch vụ theo yêu cầu nhân viên hoặc người
thụ hưởng hoặc người phụ thuộc
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Đảm bảo tuân thủ luật, quy định và chính sách Raytheon
Technologies hiện hành liên quan đến quà tặng doanh nghiệp và đi
lại được tài trợ cho bên thứ ba
Thực hiện các nghĩa vụ bắt buộc của công ty đại chúng, như tổ
chức cuộc họp thường niên (bao gồm công tác an ninh tại các cuộc
họp này) và duy trì danh sách cổ đông
Theo yêu cầu của hoặc được cho phép rõ ràng theo luật hoặc quy
định hiện hành
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Ngoại trừ trường hợp được sử dụng để hỗ trợ một hợp đồng với quý vị hoặc để thực hiện một nghĩa vụ pháp lý,
chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vì lợi ích kinh doanh chính đáng như đã nêu ở trên.

Raytheon Technologies có thể chia sẻ thông tin họ thu thập với ai?
Raytheon Technologies sẽ không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị ra bên ngoài nhóm
công ty của Raytheon Technologies, ngoại trừ:
•

•
•
•

nhà cung cấp dịch vụ Raytheon Technologies đã thuê để thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi.
Raytheon Technologies sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với nhà cung cấp dịch vụ mà
Raytheon Technologies đã hạn chế theo hợp đồng việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý
vị trừ khi cần thiết để thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý; tuân
thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở phản hồi yêu cầu pháp lý chính đáng từ cơ
quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý khác của chính phủ;
điều tra hoạt động bất hợp pháp đã xảy ra hoặc nghi ngờ xảy ra;
ngăn ngừa tổn hại thân thể hoặc tổn thất tài chính; hoặc
hỗ trợ việc bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi, bao gồm
thông qua thủ tục phá sản.

Nếu quý vị cung cấp dịch vụ cho một doanh nghiệp của Raytheon Technologies và cần vào cơ sở của một khách hàng
hoặc người dùng cuối, Raytheon Technologies có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho khách hàng hoặc
người dùng cuối đó để tạo điều kiện cho quý vị vào cơ sở theo đúng các yêu cầu về an ninh.
Ngoại trừ trường hợp được sử dụng để hỗ trợ một hợp đồng với quý vị hoặc để thực hiện một nghĩa vụ pháp lý,
chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vì lợi ích kinh doanh chính đáng như đã nêu ở trên.

Raytheon Technologies lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị ở đâu?
Vì Raytheon Technologies là một công ty toàn cầu có địa điểm ở nhiều quốc gia khác nhau, chúng tôi có thể
chuyển thông tin của quý vị từ pháp nhân này sang pháp nhân khác hoặc từ quốc gia này sang quốc gia khác để đạt
được các mục đích nêu trên. Các quốc gia này tối thiểu bao gồm Hoa Kỳ, nhiều quốc gia thành viên của Liên minh
Châu Âu, Canada, và các quốc gia khác, trong đó có một số quốc gia ở Châu Á. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá
nhân của quý vị theo đúng các yêu cầu pháp lý hiện hành và chỉ trong phạm vi cần thiết cho các mục đích được nêu
ở trên.
Raytheon Technologies dựa trên các cơ chế pháp lý có sẵn để cho phép chuyển giao hợp pháp thông tin cá nhân
qua biên giới. Trong phạm vi mà Raytheon Technologies dựa vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (còn gọi là
các điều khoản mẫu) hoặc Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp để ủy quyền chuyển giao, Raytheon Technologies sẽ
tuân thủ các yêu cầu đó, bao gồm cả trường hợp có thể có mâu thuẫn giữa các yêu cầu đó và Thông báo này. Để
đọc Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp của Raytheon Technologies, vui lòng tải BCR bằng ngôn ngữ của quý vị
tại http://Raytheon Technologies.com/privacy/binding-corporate-rules.

Raytheon Technologies lưu giữ Thông tin Cá nhân trong bao lâu?
Raytheon Technologies lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích thu thập
thông tin ban đầu và trong bất kỳ khoảng thời gian bổ sung nào theo yêu cầu của luật hoặc quy định hiện hành, tòa
án, thủ tục hành chính hoặc trọng tài, hoặc các yêu cầu kiểm tra.

Quý vị có những lựa chọn nào về cách Raytheon Technologies sử dụng
thông tin cá nhân của quý vị?
Trong trường hợp có thể, Raytheon Technologies sẽ cho quý vị cơ hội quyết định có cung cấp Thông tin Cá nhân của
mình không. Có thể có những trường hợp mà quý vị sẽ không có lựa chọn, chẳng hạn như các thông lệ bảo mật CNTT
như quét vi rút và phần mềm độc hại cho cá nhân truy cập vào mạng Raytheon Technologies. Tùy thuộc vào tính chất
của thông tin cá nhân và lý do Raytheon Technologies có thể yêu cầu thông tin cá nhân đó, có khả năng Raytheon
Technologies không thể đáp ứng yêu cầu của quý vị nếu không thu thập và xử lý thông tin cá nhân của quý vị.
Quý vị sẽ luôn có lựa chọn về việc Raytheon Technologies có sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp
thị không. Nếu quý vị đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình và giờ muốn yêu cầu thông tin cá nhân
đó không còn được sử dụng cho mục đích tiếp thị, vui lòng liên hệ với doanh nghiệp mà quý vị nhận được thông tin
tiếp thị. Chính thông tin tiếp thị và trang mạng doanh nghiệp sẽ cung cấp cho quý vị thông tin liên hệ chi tiết.

Các cá nhân cụ thể nên biết thêm thông tin nào?
Người dùng từ California:
Luật Shine the Light của California: Hàng năm cư dân California có thể yêu cầu và có được thông tin được chia sẻ
với các doanh nghiệp khác để sử dụng cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ trong năm theo lịch trước đó. Raytheon
Technologies không chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các doanh nghiệp khác để sử dụng cho mục đích tiếp
thị trực tiếp của họ.
Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California: Ngoại trừ những người tương tác với Raytheon
Technologies với tư cách nhân viên và nhà thầu, những người mà chúng tôi có thông tin do mối quan hệ của họ với
nhân viên và nhà thầu (như thành viên gia đình nhận quyền lợi sức khỏe hoặc người liên hệ trong trường hợp khẩn
cấp), ứng viên xin việc, những người mà chúng tôi có thông tin do mối quan hệ của họ với ứng viên xin việc (như
người tham chiếu), và những người mà chúng tôi có thông tin của họ do tương tác hoặc quan hệ giữa doanh nghiệp
với doanh nghiệp (như nhân sự của khách hàng doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp), cư dân California có quyền:
•

•
•

yêu cầu chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi có về quý vị, bao gồm hạng mục thông tin, mục đích
chúng tôi sử dụng thông tin, những người mà chúng tôi chia sẻ thông tin đó, và thông tin cụ thể về những
thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có riêng về quý vị;
yêu cầu xóa dữ liệu của quý vị; và
chỉ đạo một công ty không bán dữ liệu của quý vị, nhưng điều này không áp dụng vì Raytheon
Technologies không bán thông tin cá nhân.

Nếu quý vị là cư dân California và không nằm trong các trường hợp loại trừ nói trên và quý vị muốn thực hiện các quyền
của mình, quý vị nên liên hệ với Raytheon Technologies bằng cách gọi 1-833-882-0003 hoặc gửi email cho chúng tôi
theo địa chỉ privacy.compliance@rtx.com. Vui lòng cung cấp tên quý vị, một phương thức để Raytheon Technologies
liên hệ với quý vị (chẳng hạn như địa chỉ email hoặc số điện thoại) để chúng tôi có thể phản hồi yêu cầu của quý vị,
thông tin về tính chất mối quan hệ của quý vị với chúng tôi (ví dụ như quý vị là khách truy cập vào trang mạng của
chúng tôi hoặc một cổ đông), và chi tiết về hành động mà quý vị muốn chúng tôi thực hiện. Trên cơ sở yêu cầu của quý
vị, chúng tôi sẽ điều tra để xác định xem chúng tôi có bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị không. Nếu chúng tôi có
thông tin cá nhân của quý vị (khác với thông tin được cung cấp trong yêu cầu của quý vị), chúng tôi sẽ tìm cách

xác minh danh tính của quý vị dựa trên thông tin cá nhân chúng tôi đã có; dữ liệu chúng tôi sẽ yêu cầu tùy thuộc vào
tính chất của thông tin cá nhân mà chúng tôi có về quý vị. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về việc
có bất kỳ lý do nào mà chúng tôi không thể làm theo yêu cầu của quý vị.
Người dùng từ Liên minh Châu Âu và các quốc gia khác có luật quyền riêng tư: Quý vị có quyền khiếu nại với
cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia hoặc nhà nước của mình, vốn cũng có thể chính là một cơ quan giám sát. Quý vị
cũng có quyền rút lại giấy chấp thuận, yêu cầu truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, yêu cầu
áp dụng các hạn chế hoặc phản đối việc xử lý một số thông tin cá nhân nhất định, và yêu cầu tính khả chuyển dữ liệu
trong một số trường hợp nhất định. Để liên hệ với Raytheon Technologies về yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa, phản
đối hoặc yêu cầu áp dụng các hạn chế hoặc tính khả chuyển, vui lòng sử dụng các phương thức liên hệ được nêu ở
cuối thông báo này.
Người dùng từ Hoa Kỳ: Raytheon Technologies không thu thập Số An sinh Xã hội thông qua www.utc.com.
Tuy nhiên Raytheon Technologies có thu thập Số An sinh Xã hội khi luật pháp yêu cầu, chẳng hạn như mục đích
thuế và tiền lương cho nhân viên. Khi Raytheon Technologies thu thập và/hoặc sử dụng Số An sinh Xã hội,
Raytheon Technologies sẽ quan tâm đúng mức bằng cách bảo mật, hạn chế thu thập, đảm bảo truy cập trên cơ sở
cần biết, thực hiện các biện pháp bảo vệ kỹ thuật thích hợp và đảm bảo thải bỏ đúng cách.

Quý vị có thể liên hệ với Raytheon Technologies bằng cách nào?
Nếu quý vị muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình, hoặc nếu quý vị có thắc mắc về
thông lệ quyền riêng tư của Raytheon Technologies nói chung hoặc có khiếu nại, vui lòng gửi email theo địa chỉ
privacy.compliance@rtx.com. Trong trường hợp quý vị sống ở một quốc gia được áp dụng Quy định Bảo vệ Dữ
liệu Chung và muốn biết thông tin cụ thể về người kiểm soát dữ liệu hoặc liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu, vui
lòng ghi điều đó trong email của quý vị và yêu cầu của quý vị sẽ được chuyển đến người thích hợp.
Cập nhật Lần cuối: Ngày 21 Tháng Bảy Năm 2021

