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प्रस्िावना CORNING1 हे स्पेशल्टी ग्लास व तसरॅ तमक्स यांमधील जागतिक नेिे आहेि. आम्ही आधारभूि घटक
तनमााण करिो व बनविो ज्यायोगे कन्झ्युमर इलेक्रॉतनक्स, मोबाईल उत्सजान तनयंत्रण, टेलीकम्यूतनके शन्झस व जीवन
तवज्ञान यांच्यासाठी उच्च-िंत्रज्ञान प्रणाल्या बनवणे शक्य होिे. आमची व्यवसाय काये करि असिाना आम्ही आमचे
कमाचारी, अजादार, प्रासंतगक कामगार, ग्राहक, पुरवठादार व अन्झय व्यवसाय भागीदार यांच्याशी संबंतधि वैयतिक
डेटा2 गोळा व प्रक्रिया करिो.
उद्देश या धोरणाचा उद्देश CORNING वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करिे िेव्हा लागू करिे त्या मानकांचे वणान करणे हा
आहे. िे ज्यांच्या वैयतिक डेटावर प्रक्रिया के ली जाि आहे अशा व्यिीतवषयक मातहिीचे हक्क व हे हक्क िे कसे बजावू
शकिाि यांचे तवशेषत्वाने तववरण देिे.
व्याप्ती हे धोरण कोणत्याही CORNING अतस्ित्वाने ककवा त्याच्या विीने प्रक्रिया के लेला सवा वैयतिक डेटा, मग
असा वैयतिक डेटा कोणत्याही स्वरूपाि असला िरी, (उदा., इलेक्रॉतनक नोंदी, कागदी फायली, तव्हतडओ रे कॉर्डडग्ज,
इ.) समातवष्ट करिे.
उद्देतशि श्रोिृवगा सवा CORNING अतस्ित्वे व सवा CORNING कमाचारी आतण प्रासंतगक कामगार यांनी या
धोरणाचे पालन करणे आवश्यक आहे. सवा पुरवठादार3 व, लागू असेल त्या प्रमाणाि, ज्यांच्याकडे CORNING ने
ककवा त्यांच्या विीने वैयतिक डेटा सुपुदा के ला आहे असे कोणिेही िृिीय पक्ष4 यांनी क्रकमान या धोरणाि समातवष्ट
असलेल्या वैयतिक डेटा संरक्षण मानकांच्या समकक्ष मानके लागू असल्याबाबि समाधानकारक खात्री क्रदली पातहजे.
बंधनकारक कॉपोरे ट तनयम (BCRs) CORNING समूहादरम्यान हस्िांिरण होिाना वैयतिक डेटाचे संरक्षण होि
असल्याची खात्री करण्यासाठी CORNING ने BCRs चा संच अमलाि आणला आहे. BCRs ची अंमलबजावणी
CORNING ईयू अतस्ित्वांकडू न जगभर तस्िि अन्झय CORNING अतस्ित्वांकडे होणार्या वैयतिक डेटा
हस्िांिरणाला5 पुरेसे संरक्षण देिे. BCRs ची ित्त्वे वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासंबंधाि ककवा अशा डेटाची मुि

1

“CORNING” (वा “आम्ही,” “आमचे”) – याचा अिा असेल Corning Incorporated, एक न्झयू यॉका कॉपोरे शन, ज्यांचे

मुख्यालय Corning, NY, USA, येिे आहे व Corning Incorporated यांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मालकी वा तनयंत्रण
असलेल्या त्यांच्या जगािील सवा उपकं पन्झया. इिे वापरल्यानुसार, अतस्ित्वाची मालकी वा तनयंत्रण यासाठी त्या अतस्ित्वाचे
डायरे क्टसा, मॅनेजसा, सामान्झय भागीदार वा समकक्ष अतधकार्यांची तनवडणूक वा तनयुिी करण्यासाठी मिदानाची वा
तनवडणुकीसाठीच्या अन्झय समकक्ष शिीची 50 टक्क्यांहून (50%) अतधक स्टॉक वा अन्झय स्वारस्ये यांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
मालकी आवश्यक आहे. हे एकतत्रि कॉपोरे ट कु टुंब येिे काही वेळा “CORNING समूह” असेही संदर्भभि करण्याि आले आहे.
2“वैयतिक

डेटा” याचा अिा असेल ओळख पटवलेल्या ककवा पटवू शकणार्या नैसर्भगक व्यिीबाबिची कोणिीही मातहिी

('व्यिीतवषयक मातहिी'); ओळख पटू शकणारी व्यिी म्हणजे तजला ओळखिा येऊ शकिे, खासकरून एका ओळख िमांकाचा
ककवा त्या व्यिीतवतशष्ठ असलेल्या शारीररक, शरीरक्रियाशास्त्रतवषयक, मानतसक, आर्भिक, सांस्कृ तिक वा सामातजक ओळख
यांसारखा एक ककवा अतधक घटकांचा संदभा तमळाल्याने तजची प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष ओळख तमळू शकिे अशी व्यिी. जर आतण
ज्या प्रमाणाि लागू आहेि िे राष्ट्रीय डेटा संरक्षण कायदे ओळख पटवलेली ककवा ओळख पटवण्यायोग्य कायदेशीर अतस्ित्वे
यांसदभाािील मातहिीचे संरक्षण सुद्धा करि असिील, िर “वैयतिक डेटा” या संज्ञि
े अशा मातहिीचाही समावेश असेल.
3

पुरवठादार याचा अिा Corning ने त्यांच्या बहुसंख्य प्रक्रियाकारांना संदर्भभि करण्यासाठी वापरलेली संज्ञा असा असेल.

पुरवठादार हे एक कं त्राटाखालील अतस्ित्व आहे जे Corning च्या तनदेशांनुसार वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करू शके ल, उदाहरणािा
पेरोल (वेिनपट) पुरवठादार.
4

“िृिीय पक्ष” याचा अिा व्यिीतवषयक मातहिी सोडू न एक नैसर्भगक ककवा कायदेशीर व्यिी, सावाजतनक प्रातधकरण, एजन्झसी

ककवा बॉडी, तनयंत्रक, प्रक्रियाकार व तनयंत्रक ककवा प्रक्रियाकार यांच्या िेट अतधपत्याखाली डेटावर प्रक्रिया करण्यास प्रातधकृ ि
व्यिी, असा असेल.
5

“डेटा हस्िांिरण” याचा अिा कोणत्याही अतस्ित्वाकडू न अन्झय अतस्ित्वाकडे हस्िांिरण होणारा कोणिाही वैयतिक डेटा असा

असेल. हस्िांिरण कोणत्याही दळणवळणाद्वारे के ले जाऊ शकिे, डेटाबेसमधील प्रवेशासह नेटवका द्वारे वैयतिक डेटा कॉपी,
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हालचाल याबाबि व्यिींच्या संरक्षणाबाबि ईयू तनदेश 95/46/EC क्रदनांक 24 ऑक्टोबर 1995 शी सुसंगि आहेि
(“ईयू तनदेश”). समूहादरम्यान वैयतिक डेटाचे आंिरराष्ट्रीय हस्िांिरण कायदेशीर करण्याच्या उद्देशाहूनही जास्ि
म्हणजे, BCRs जगभराि डेटा गोपनीयिा पालनासाठी साित्यपूणा व पररणामकारक दृतष्टकोन लागू करण्यास
CORNING ला सक्षम करिाि. ईयू कायदा फि ईयू मध्ये वापरलेल्या व गोळा के लेल्या वैयतिक डेटाला लागू होि
असला िरी, जेिे CORNING वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करिे अशा सवा के सेसमध्ये CORNING जागतिकररत्या
BCRs लागू करिे.
BCRs बाबि अतधक जाणण्यासाठी, कृ पया येिे भेट द्या: privacy@corning.com.
प्रकाशन CORNING प्रत्येक व्यिीतवषयक मातहिीला सद्य धोरण सहज उपलब्घ करून देण्यास बांधील आहे. या
उद्देशाने, या धोरणाची सद्य आवृत्ती CORNING च्या इन्झरानेटवर व CORNING च्या बाह्य वेबसाईटवर प्रदर्भशि
करण्याि आली आहे.
सवासामान्झय तनयम
CORNING तिचे कमाचारी, अजादार, प्रासंतगक कामगार, ग्राहक, पुरवठादार, व्यवसाय भागीदार व ज्यांच्याशी िी
संवाद साधिे अशा इिरांनी सुपुदा के लेल्या वैयतिक डेटाचे संरक्षण व सुरतक्षि जपणूक BCRs मध्ये नमूद के लेल्या
ित्त्वांनुसार करण्यास बांधील आहे.
CORNING ची डेटा संरक्षण पद्धिी व कायािम CORNING ची मूल्ये व लागू असलेले कायदे व तनयमने याच्याशी
सुसंगि असिाि. CORNING तिचे पुरवठादार व व्यवसाय भागीदार यांनी त्यांना सुपुदा के लेल्या वैयतिक डेटासाठी
डेटा संरक्षण पद्धिी क्रकमान CORNING च्या BCRs मध्ये वणान के ल्याइिकी कडक असणे आवश्यक करिे.
डेटा संरक्षण करण्यासाठी पाया
CORNING चे वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे6 खालील मूलभूि डेटा संरक्षण ित्त्वांवर आधाररि आहे:

-

वैयतिक डेटावर व संवद
े नशील वैयतिक डेटावर7 प्रक्रिया करण्यासाठी कायदेशीर पाया: ईयू तनदेश व
CORNING चे BCRs.

-

उद्देशाची मयाादा: वैयतिक डेटा तनधााररि, सुस्पष्ट व कायदेशीर उद्देशांसाठी गोळा के ला जाईल व या उद्देशांशी
सुसंगि नसलेल्या प्रकारे त्याच्यावर पुढे प्रक्रिया के ली जाणार नाही.

-

डेटा गुणवत्ता व प्रमाण: वैयतिक डेटा पुरेसा, सुसंगि असेल व ज्या उद्देशांसाठी गोळा के ला आतण/ककवा पुढे
प्रक्रिया के ला गेला त्यासंदभााि खूप अतधक नसेल.

-

अचूक व अद्ययावि ठे वलेला: वैयतिक डेटा अचूक व आवश्यक िेिे, अद्ययावि ठे वलेला असेल.

हस्िांिररि वा उघड करणे, ककवा एका माध्यमािून दुसऱ्याि हस्िांिरण करणे, मग माध्यमाचे स्वरूप काहीही असो (उदारहणािा
संगणक हाडा तडस्कवरून सव्हारवर).
6 “वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे” याचा अिा म्हणजे गोळा करणे, नोंद करणे, व्यवस्िापन, साठवण, स्वीकृ िी ककवा बदल,
पुनप्रााप्ती, सल्लामसलि, वापर, पारे षण यांद्वारे प्रगटीकरण ककवा अन्झय प्रकारे उपलब्ध के ले जाणे, संरेतखि करणे ककवा
एकत्रीकरण, अडवणे, खोडणे ककवा नष्ट करणे यांसतहि वैयतिक डेटावर के ले गेले असे स्वयंचतलिररत्या असलेले ककवा नसलेले
कोणिेही काया ककवा कायाांचा संच.
7 “संवेदनशील वैयतिक डेटा” याचा अिा जािीय ककवा वांतशक मूळ, राजकीय मिे, धार्भमक ककवा िातत्त्वक तवश्वास ककवा
कमाचारी संघटना सदस्यत्व उघड करणारा, व्यिीचे आरोग्य ककवा लैंतगक जीवन याबाबिचा डेटा असा असेल.
© 2015 Corning Incorporated. All Rights Reserved.
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-

सुयोग्य डेटा राखणी: वैयतिक डेटा अशा स्वरूपाि ठे वला जाईल जे व्यिीतवषयक मातहिीची ओळख िो
वैयतिक डेटा ज्या उद्देशाने गोळा के ला ककवा त्यावर पुढे प्रक्रिया के ली त्यासाठी आवश्यक काळाहून अतधक काळ
होऊ देणार नाही.

-

स्वयंचतलि तनणाय: व्यिीतवषयक मातहिीना हा हक्क आहे की त्यांनी अशा तनणायाचा तवषय होऊ नये ज्यामुळे
व्यिीतवषयक मातहिीसाठी कायदेशीर पररणाम तनमााण होिील ककवा व्यिीतवषयक मातहिीवर लक्षणीय
पररणाम होईल व जो व्यिीतवषयक मातहिीची कामामधील कामतगरी, भरवसा, विाणूक इ. सारख्या
व्यिीतवषयक मातहिीच्या तवतशष्ट वैयतिक मुद्दद्यांच्या िपासणीसाठी असलेल्या वैयतिक डेटावर स्वयंचतलि
प्रक्रिया के ल्याने झाला आहे.

-

मातहिी हक्क: वैयतिक डेटा नेहमीच पारदशाक पद्धिीने गोळा व पुढे प्रक्रिया के ला गेला पातहजे.

-

प्रवेश, दुरुस्िी व खोडणे, ककवा वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे िांबवणे व करण्यासाठी हरकि घेणे यांचे हक्क:
CORNING त्यांच्याबाबिचा कोणिा वैयतिक डेटा अनुरतक्षि करिे याबाबिची मातहिी तमळवण्याचा, व
काही मयाादांसह, प्रवेश, दुरुस्िी व खोडणे, ककवा वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे िांबवणे व करण्यासाठी हरकि
घेणे हा हक्क व्यिीतवषयक मातहिीला आहे.

-

सुरतक्षििा व गोपनीयिा: वैयतिक डेटाचे अपघािी ककवा बेकायदेशीर तवध्वंस ककवा अपघािी नुकसान, बदल,
तवनाअनुमिी प्रकटीकरण ककवा प्रवेश, िसेच प्रक्रिया करण्याच्या सवा बेकायदेशीर स्वरूपांपासून संरक्षण
करण्यासाठी सुयोग्य िांतत्रक आतण संघटनात्मक सुरक्षा उपाय लागू के ले गेले पातहजेि.

-

पुरवठादार, िृिीय पक्ष आतण/ककवा िृिीय देशांमध्ये हस्िांिरण: CORNING ही जागतिक संस्िा आहे, तजची
जगभराि कायदेशीर अतस्ित्वे आहेि आतण सीमा पार करणारे व्यवसाय, आयटी प्रणाल्या, व्यवस्िापन संरचना
व प्रक्रिया आहेि. असे असल्याने, CORNING ला अन्झय CORNING अतस्ित्वे, पुरवठादार, िृिीय पक्ष यांना,
त्याच देशाि ककवा िो सुरुवािीला पुरवला गेला त्या देशाव्यतिररि अन्झय देशांमध्ये, वैयतिक डेटा हस्िांिररि
करणे आतण/ककवा अन्झय देशांमध्ये होस्ट के ले असू शकिाि अशा डेटाबेसेसमध्ये वैयतिक डेटा साठवण्याची
वरचेवर गरज असिे. डेटा संरक्षणाच्या प्रभावी पािळ्या पुरवण्याच्या, खासकरून युरोतपयन इकॉनॉतमक एररया
(ईईए) बाहेर वैयतिक डेटा हस्िांिरणासंबंधी प्रयत्ांिगाि, CORNING ने BCRs या ईयू कायद्याने पुरवलेली
ित्त्वे, तनयम व साधनांच्या प्रणालीचा स्वीकार के ला आहे.

डेटा संरक्षण ित्त्वे
वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी कायदेशीर पाया
CORNING वैयतिक डेटा गोळा व त्यावर प्रक्रिया करिो फि जर:
-

डेटा प्रयुिाने तनिःसंक्रदग्ध संमिी क्रदली असेल8; ककवा

-

व्यिीतवषयक मातहिी पक्ष असलेल्या कं त्राटासाठी ककवा कं त्राट करण्याआधी डेटा सब्जेक्टने तवनंिी के लेल्या
पायर्या अनुसरण्यासाठी प्रक्रिया करणे आवश्यक असिे; ककवा
CORNING च्या कायदेशीर दातयत्वाचे पालन करण्यासाठी प्रक्रिया करणे आवश्यक असिे; ककवा
व्यिीतवषयक मातहिीच्या जीवनावश्यक स्वारस्यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रक्रिया करणे आवश्यक असिे;
ककवा

-

8

या धोरणाि अन्झयत्र व्याख्या न के लेल्या सवा कॅ तपटल संज्ञांना ईयू तनदेशाि क्रदलेले अिा लागू होिाि.
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लोकतहिासाठी के लेल्या कामासाठी ककवा CORNING ला ककवा वैयतिक डेटा उघड के ला जािो त्या
िृिीय पक्षाला क्रदलेल्या अतधकृ ि अतधकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रक्रिया करणे आवश्यक असिे;
ककवा
CORNING वा संरक्षण आवश्यक असलेली व्यिीतवषयक मातहिीच्या मूलभूि हक्कांचे व स्वािंत्र्याचे
स्वारस्य यांनी अतििमीि होि नसल्यास वैयतिक डेटा उघड करण्याि आला आहे असा िृिीय पक्ष
तनयंत्रकाच्या भूतमके ि असिाना कायदेशीर स्वारस्यांच्या जपणुकीसाठी9 प्रक्रिया करणे आवश्यक असिे.

CORNING गुन्झहे, गुन्झहेगारी अटक वा सुरतक्षििा मागा यासंबंधािील वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करे ल, ज्यांच्या
बाबिीि वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे अतधकृ ि प्रातधकरणाच्या तनयंत्रणाखाली, व लागू राष्ट्रीय कायद्यांनी
पुरवलेल्या तवतशष्ट सुरतक्षििा उपायांना अनुसरून असेल.
संवद
े नशील वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी कायदेशीर पाया
CORNING संवेदनशील वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करि नाही जोपयांि:
- व्यिीतवषयक मातहिीने अशा संवेदनशील वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी तनिःसंक्रदग्ध संमिी क्रदली
आहे (लागू कायदे प्रतिबंतधि करि असिील िेिे वगळिा); ककवा
- रोजगार कायदा क्षेत्राि तनयंत्रक म्हणून काम करि असलेल्या CORNING अतस्ित्वाला बंधने व तवतशष्ट
हक्क यांचे पालन करण्याकररिा राष्ट्रीय कायदे पुरेशा संरक्षक उपाययोजना पुरवि असिीि िेिवर असे
प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे; ककवा
- प्रक्रिया करणे त्या व्यिीतवषयक मातहिीच्या जीवनावश्यक तहिसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी ककवा जेिे
व्यिीतवषयक मातहिी शारीररकरीत्या वा कायदेशीररीत्या संमिी देण्यास असमिा आहे िेिे अन्झय व्यिीचे
जीवनावश्यक तहिसंबंध रतक्षण्यासाठी; ककवा
- संवेदनशील वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे कायदेशीर दाव्यांचा अंमल, बचाव ककवा स्िापना करण्यासाठी
आवश्यक आहे; ककवा
- प्रक्रिया करणे असा संवेदनशील वैयतिक डेटाशी संबंतधि आहे जो व्यिीतवषयक मातहिीने जाहीरपणे
सावाजतनक के ला आहे.
उद्देश मयाादा
CORNING वैयतिक डेटावर तनधााररि, तनिःसंक्रदग्ध व कायदेशीर उद्देशांसाठी प्रक्रिया करिे व या उद्देशांशी सुसंगि
नसलेल्या प्रकारे त्याच्यावर पुढे प्रक्रिया करि नाही. CORNING वैयतिक डेटावर स्िातनक डेटा संरक्षण प्रातधकारी
(DPA) यांना अतिररि सूचनापत्र आतण/ककवा आवश्यक िेिे व्यिीतवषयक मातहिीला कळवणे ककवा संमिी
तमळवणे यांसारख्या अतिररि डेटा गोपनीयिा आवश्यकिांचे पालन होि असल्याची खािरजमा के ल्यातशवाय दुय्यम
उद्देशांसाठी (उदा. माके टटग) प्रक्रिया करि नाही.
डेटा गुणवत्ता व प्रमाणिा
CORNING वैयतिक डेटा तिच्या वैध व्यावसातयक स्वारस्यांसाठी आवश्यक तििका, व व्यिींचे हक्क लक्षाि घेऊन
उतचि व कायदेशीर मागााने गोळा व प्रक्रिया करिे.
CORNING वैयतिक डेटा गोळा करणे तिच्या व्यावसातयक उद्देशांसाठी सुयोग्य व प्रमाणशीर मयाादि
े ठे विे.
CORNING वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करिाना िो पुरेसा, सुसग
ं ि असेल व ज्या उद्देशांसाठी गोळा के ला आतण/ककवा
पुढे प्रक्रिया के ला गेला त्यासंदभााि खूप अतधक नसेल याची खािरजमा करिे. गोळा करण्याचे कारण व लागू तनयमने
यांवर अवलंबून, तवतशष्ट उद्देशासाठी गोळा के लेल्या वैयतिक डेटाच्या तवतशष्ट प्रकारांमध्ये बदल होऊ शकिो.
CORNING कडे वैयतिक डेटा खूप जास्ि प्रमाणाि व गोळा करण्याच्या इतच्िि उद्देशाशी तवसंगि, ककवा
9

“तनयंत्रक” याचा अिा नैसर्भगक वा कायदेशीर व्यिी, सावाजतनक प्रातधकरण, एजन्झसी ककवा अन्झय कोणिीही बॉडी जी एकटी

ककवा इिरांसह एकतत्रिपणे वैयतिक डेटा प्रक्रिया करण्याचे उद्देश ककवा साधने ठरविाि.
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व्यिीतवषयक मातहिीला पुरवलेल्या मातहिीच्या आवाक्याबाहेर प्राप्त झाल्यास, CORNING, योग्य असल्यानुसार,
पाठवणार्याकडू न वैयतिक डेटाचे आणखी खूप जास्ि प्रमाणाि व तवसंगि पारे षण रोखण्यासाठी सुयोग्य पावले
उचलेल, व अशा तवसंगि व खूप जास्ि प्रमाणािील वैयतिक डेटावर पुढे प्रक्रिया होऊ नये म्हणून योग्य मागा (नष्ट
करणे यासारखे) वापरे ल.
अचूक व अद्ययावि
CORNING प्रक्रिया करि असलेला वैयतिक डेटा अचूक असल्याची व आवश्यक िेिे दुरुस्ि करून अद्ययावि ठे वला
खात्री करण्यासाठी सुयोग्य पावले उचलिे. CORNING योग्य असेल त्यानुसार, गोळा करण्याच्या ककवा पुढे प्रक्रिया
करण्याच्या उद्देशांसंदभााि चूक व अपूणा असलेला वैयतिक डेटा खोडला गेला ककवा सुधारला असल्याची खात्री
करण्यासाठी सुयोग्य पावले उचलेल. व्यिीतवषयक मातहिी खाली क्रदलेल्यानुसार योग्य त्या तवभागाि दशावलेल्या
CORNING संपका बबदूंशी संपका साधू शकिाि. शक्य िेि,े CORNING व्यिींना त्यांच्या वैयतिक डेटाि प्रवेश,
दुरुस्िी आतण/ककवा अद्यिन यांसाठी स्वयंचतलि मागाही पुरवेल.
सुयोग्य डेटा राखणे
CORNING वैयतिक डेटा कायदेशीर व व्यावसातयक जिन आवश्यकिांशी सुसंगि िाब्याि ठे विे. खासकरून,
CORNING वैयतिक डेटा नष्ट करण्यासाठी वास्ितवक पावले उचलिे जेव्हा (i) गोळा करण्याच्या इतच्िि
उद्देशासाठी िो यापुढे आवश्यक नाही, आतण/ककवा (ii) लागू कायद्यानुसार (असल्यास) अनुमि कमाल जिन
कालावधी उलटला आहे.
स्वयंचतलि तनणाय
प्रत्येक डेटा सब्जेक्टला स्वयंचतलि तनणायांना िोंड न द्यावे लागण्याचा हक्क आहे याची खात्री करण्यासाठी
CORNING सुयोग्य पावले उचलिे.
मातहिी हक्क
CORNING वैयतिक डेटा तिच्या वैध व्यावसातयक स्वारस्यांसाठी आवश्यक तििका, व मयाादेतशवाय, त्या
व्यिीबाबिच्या गोळा के लेल्या व राखलेल्या वैयतिक डेटाबाबि माहीि होण्याचा हक्काच्या समावेशासतहि, व्यिींचे
हक्क लक्षाि घेऊन उतचि व कायदेशीर मागााने वैयतिक डेटा गोळा व प्रक्रिया करिे.
व्यिीतवषयक मातहिीकडे आधीच िी असेल िे वगळिा, CORNING व्यिीतवषयक मातहिी क्रकमान खालील
मातहिी पुरविे:
- तनयंत्रकाची व, असल्यास, तनयंत्रकाच्या प्रतितनधीची ओळख व, योग्य िेव्हा, EEA बाहेर तनयंत्रक तस्िि
असलेले रठकाण;
- वैयतिक डेटा ज्यासाठी आहे िो प्रक्रिया करण्याचे उद्देश, व, योग्य िेिे, EEA बाहेर हस्िांिरण
करण्याचा(चे) उद्देश;
- कोणिीही अतधक मातहिी उदाहरणािा:
 संबंतधि वैयतिक डेटाचे प्रवगा;


वैयतिक डेटाचे प्राप्तकिे ककवा प्राप्तकिाा10 प्रवगा;



प्रश्ांना उत्तरे बंधनकारक आहेि ककवा ऐतच्िक, िसेच प्रश्ावलीच्या संदभााि उत्तर न क्रदल्याने
संभाव्य पररणाम;
वैयतिक डेटाि प्रवेश तमळवण्याच्या व वैयतिक डेटा बदल, खोडणे ककवा तिच्या वैयतिक डेटावर
प्रक्रिया करणे अडवण्याच्या व त्याला हरकि घेण्याच्या हक्काचे अतस्ित्व.



10

“प्राप्तकिाा” याचा अिा नैसर्भगक ककवा कायदेशीर व्यिी, सावाजतनक प्रातधकरण, एजन्झसी ककवा अन्झय कोणिीही बॉडी तजला

डेटा उघड के ला जािो, िृिीय पक्ष असो ककवा नसो; ििातप, प्रातधकरणे ज्यांना तवतशष्ट चौकशीच्या चौकटीि डेटा प्राप्त होईल,
त्यांना प्राप्तकिे मानले जाणार नाही.
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वैयतिक डेटा व्यिीतवषयक मातहिीकडू न िेट तमळवलेला नसेल िेिे, व्यिीतवषयक मातहिी वरील मातहिी वैयतिक
डेटाचे रे कॉर्डडग करिेवेळी ककवा िृिीय पक्षाकडे उघड होण्याच्या शक्यिेि, वैयतिक डेटा सवाप्रिम उघड होण्याच्या
िारखेनंिर नाही, अशा वेळी CORNING पुरविे.
व्यिीतवषयक मातहिीसाठी मातहिी कळवण्याचे बंधन लागू होणार नाही जर (i) अशी मातहिी पुरवणे अशक्य तसद्ध
झाले, ककवा (ii) यासाठी प्रमाणाबाहेर प्रयत् लागेल ककवा (iii) असे रे कॉर्डडग ककवा प्रकटीकरण कायद्याने अत्यावश्यक
आहे.
प्रवेश, दुरुस्िी व खोडणे, ककवा वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे िांबवणे व करण्यासाठी हरकि घेणे यांचा हक्क:
प्रत्येक व्यिीतवषयक मातहिीला CORNING कडू न हे प्राप्त करण्याचा हक्क आहे:
- मयाादेतशवाय, वाजवी कालावधींदरम्यान, व मयाादेबाहेर उशीर ककवा खचा न करिा, व लागू असेल िेि,े
राष्ट्रीय कायद्यांबरहुकू म:
o व्यिीतवषयक मातहिीसंबंधी वैयतिक डेटावर प्रक्रिया के ली जाि आहे ककवा नाही याची पुष्टी, व
क्रकमान प्रक्रिया करण्याच्या उद्देशांची, संबंतधि डेटाचे प्रवगा व प्राप्तकिे ककवा प्राप्तकत्याांचे प्रवगा
ज्यांना वैयतिक डेटा उघड के ला आहे याची मातहिी;
o प्रक्रिया के ली जाि असलेल्या वैयतिक डेटासंबंधी व्यिीतवषयक मातहिीला सुगम स्वरूपाि
दळणवळण व कोणिीही उपलब्ध मातहिी, स्त्रोिांसह;
o कोणत्याही स्वयंचतलि तनणायांमागे असलेल्या लॉतजकचे ज्ञान.
- योग्य असल्यानुसार, वैयतिक डेटाच्या अपूणा ककवा चुकीच्या स्वरूपामुळे वैयतिक डेटाची सुधारणा ककवा
खोडणे;
- व्यिीतवषयक मातहिीच्या तवतशष्ट पररतस्ििीशी संबंतधि भाग पाडणार्या कायदेशीर तस्ििींमध्ये कधीही
िेट माके टटगच्या उद्देशांनी होणाऱ्या व्यिीतवषयक मातहिीशी संबंतधि वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे
अडवणे व करण्यासाठी हरकि घेणे.
प्रवेश, दुरुस्िी व खोडणे, ककवा वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे िांबवणे व करण्यासाठी हरकि घेणे यांचे हक्क
व्यिीतवषयक मातहिी पुरवण्यासंबंधी भूतमका व जबाबदार्या यांचे वणान करण्यासाठी प्रक्रिया CORNING मध्ये
स्िातपि आहे.
व्यिीतवषयक मातहिीच्या तवनंत्या स्िातनक पािळीवर एकिर स्िातनक डेटा संरक्षण अतधकारी (LDPO), मानव
संसाधन (एचआर) तनदेतशि संपका , जागतिक पुरवठा व्यवस्िापन (GSM) प्रतितनधी, तविी ककवा माके टटग प्रतितनधी
व ग्राहक सेवा प्रतितनधी यांच्याकडे प्रत्येक CORNING स्िातनक वेबसाईटवर आढळणाऱ्या. पोस्टल मेल, व्यिीशिः,
दूरध्वनीद्वारे ककवा ईमेलद्वारे सादर करू शकिाि.
उघडपणे अवास्िव असलेल्या, खासकरून त्यांची संख्या, ककवा त्यांचे पुनरावृत्ती होणारे घटक यांमुळे, अशा
तवनंत्यांना CORNING हरकि घेऊ शके ल.
सुरतक्षििा व गोपनीयिा
CORNING ने िी गोळा करि असलेला व ठे वि असलेला वैयतिक डेटा गोपनीय ठे वण्यासाठी व अनतधकृ ि वा
बेकायदेशीर प्रकटीकरण ककवा प्रवेश, अपघािी हानी, तवध्वंस, बदल ककवा मोडिोड यांपासून त्याचे संरक्षण
करण्यासाठी आधुतनक िंत्रज्ञान व अंमलबजावणीचा खचा लक्षाि घेऊन सुयोग्य व वातणतज्यकररत्या वास्िव असलेली
िांतत्रक आतण संघटनात्मक सुरक्षा उपाय पावले उचलली आहेि. या उपाययोजनांचा उद्देश संरतक्षि करण्याच्या
वैयतिक डेटावरील प्रक्रिया व स्वरूप यांमधील अंगभूि जोखमींसंबंधाि सुयोग्य पािळीच्या सुरतक्षििेची डेटा
संरक्षणासंबंधीच्या लागू कायद्यांमधील सुरतक्षििा आवश्यकिांशी सुसंगि रीिीने खात्री करणे हा आहे.
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CORNING तिच्या ज्या पुरवठादारांना वैयतिक डेटासाठी प्रवेश क्रदला आहे त्यांची डेटा संरक्षण पद्धिी क्रकमान
CORNING ने लागू के ल्याइिकी कडक असल्याची खािरजमा करण्यासाठी सुयोग्य उपाययोजना करिे.
पुरवठादार, िृिीय पक्ष आतण/ककवा िृिीय देशांकडे हस्िांिरणे
CORNING अतस्ित्वांकडे हस्िांिरणे: एका CORNING अतस्ित्वाकडू न अन्झय CORNING अतस्ित्वाकडे वैयतिक
डेटाच्या हस्िांिरणाला फि िेव्हाच परवानगी क्रदली जाईल जेव्हा हस्िांिरण तवतशष्ट व कायदेशीर व्यवसाय
उद्देशावर आधारलेले असेल व प्राप्तकिाा अतस्ित्व हे धोरण व BCRs व हस्िांिरणाला व (त्यापुढील
हस्िांिरणासतहि) त्यानंिरच्या कोणत्याही प्रक्रिया करण्याला लागू असणारे कोणिेही अतधक कडक स्िातनक कायदे
यांच्या अनुपालनाची खात्री देिील. BCRs मध्ये पुरवल्यानुसार, जेव्हा एक CORNING अतस्ित्व त्याच्यािफे अन्झय
CORNING अतस्ित्वाला वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्याची तवनंिी करिे िेव्हा प्रक्रिया करण्याची तवनंिी प्राप्त
करणार्या CORNING अतस्ित्वाने अशा प्रक्रियेसाठी असलेले िांतत्रक आतण संघटनात्मक सुरक्षा उपाय लागू
करण्याची हमी देणारे अन्झय CORNING अतस्ित्व तनवडले पातहजे व या उपायांचे पालन करण्याची खािरजमा के ली
पातहजे. BCRs ने बंतधि कोणिेही CORNING अतस्ित्व प्रक्रियाकार11 म्हणून अन्झय CORNING अतस्ित्वाच्या
विीने काम करिाना त्या पुरेशा हम्या पुरवण्याचे व BCRs मध्ये असलेले सवा सुरतक्षििा उपाय पाळण्याचे,
खासकरून वैयतिक डेटाचे हस्िांिरण करणार्या CORNING अतस्ित्वाने पुरवलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचे व
वैयतिक डेटाचे अपघािी ककवा बेकायदेशीर तवध्वंस ककवा अपघािी नुकसान, बदल, तवनाअनुमिी प्रकटीकरण ककवा
प्रवेश यांपासून पुरेसे संरक्षण देण्यासाठी िांतत्रक आतण संघटनात्मक सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे मान्झय करिे.
CORNING समूहाबाहेरील अतस्ित्वांकडे हस्िांिरण:
-पुरवठादार: CORNING ने पुरवठादारांशी लेखी करार के ला ककवा करणार आहे ज्यायोगे िे CORNING च्या
सूचनांबरहुकू म वैयतिक डेटा प्रक्रिया करिील, व सुयोग्य संरक्षण पािळीची खािरजमा करण्यासाठी सुयोग्य
सुरतक्षििा व गोपनीयिा उपायांची संरचना व अनुरक्षण करिील.
त्याव्यतिररि, CORNING ला अशा पुरवठादारांकडू न (i) या धोरणाि असलेल्या मानकांशी क्रकमान समकक्ष मानके
लागू के ल्याची व (ii) पुरवठादारांनी डेटा संरक्षणासंबंधीचा लागू कायद्यांचे, खासकरून वैयतिक डेटा
हस्िांिरणासाठी व कोणत्याही त्यापुढील हस्िांिरणासाठी लागू असलेल्यांचे, अनुपालन के ल्याच्या समाधानकारक
ग्वाहीची आवश्यकिा असेल. अशा पुरवठादारांना वैयतिक डेटामध्ये प्रवेश के वळ त्यांच्या लागू असलेल्या सेवा
कं त्राटांमध्ये तनधााररि सेवा देण्यासाठीच्या उद्देशांसाठीच असेल. पुरवठादार या बंधनांची पूिािा करि नाही असा
तनष्कषा एखाद्या CORNING अतस्ित्वाने काढल्यास, िे शीघ्रिेने योग्य कारवाई करे ल. आणखी, CORNING EU
बाहेरील पुरवठादारांना िोपयांि वैयतिक डेटा हस्िांिररि करि नाही जोपयांि त्यांनी वैयतिक डेटाचे संरक्षण
करण्यासाठी संबंतधि EU गोपनीयिा आवश्यकिांनुसार सुयोग्य गोपनीयिा व सुरतक्षििा तनयंत्रणे (उदाहरणािा जर
िे अशा देशांमध्ये तस्िि आहेि जो सुयोग्य गोपनीयिा व सुरतक्षििा तनयंत्रणे पुरवि नसल्यास फे ब्रूवारी 5, 2010
रोजी EU कतमशनने संमि के लेली EU प्रमाण कं त्राट कलमे (c2010/0593) पुरवठादाराने सही के ली आहेि, हे
तनधााररि करण्याि येि आहे की अशा कलमांवर CORNING व EU बाहेरील पुरवठादार यांच्यादरम्यान सही के ली
जाईल).
- िृिीय पक्ष: CORNING अतस्ित्वांना तवतशष्ट वैयतिक डेटा िृिीय पक्षांना उघड करणे आवश्यक असू शकिे.
खासकरून, असे प्रकटीकरण लागू कायद्यांचे पालन करण्यासाठी (उदा., कर प्रातधकरणांकडे पगार डेटाचे प्रकटीकरण)
ककवा जेव्हा व्यिीतवषयक मातहिीचे आरोग्य ककवा सुरतक्षििा धोक्याि आहे िेव्हा (उदा., अपघाि घडिो िेव्हा)
आवश्यक असू शकिे. CORNING तिच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीही वैयतिक डेटा उघड करू शके ल
(उदा., न्झयायालयीन वादामध्ये).
11

“प्रक्रियाकार” याचा अिा नैसर्भगक वा कायदेशीर व्यिी, सावाजतनक प्रातधकरण, एजन्झसी वा अन्झय कोणिीही बॉडी जी

तनयंत्रकाच्या विीने वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करिे. सेफ हाबार पररभाषेिील समकक्ष संज्ञा आहे एजंट; एजंट हा तनयंत्रकाच्या
विीने व त्याच्या सूचनांनुसार एजंट म्हणून काम करणारा एक िृिीय पक्ष आहे.
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या धोरणाचे पालन करण्यासाठी बांतधलकी व अमलाि आणलेली साधने
CORNING ने जागतिक डेटा गोपनीयिा कायाालय स्िातपि के ले असून िे या धोरणाशी सुसंगििा िपासण्यासाठी व
CORNING अतस्ित्वे व कमाचारी प्रक्रिया करि असलेल्या वैयतिक डेटावर लागू होणारे BCRs, कायदे,
आवश्यकिा व कं त्राट करार यांच्या अनुपालनाची खात्री करण्यास मदि करणारे कायािम वेळोवेळी अनुरतक्षि करिे.
आमचे धोरण व BCRs तबनचूक, सवासमावेशक, ठळकपणे प्रदर्भशि, संपूणापणे कायाान्झवतयि व उपलब्ध असल्याची
िपासणी करण्यास CORNING ला सक्षम करणारी वेळोवेळचे कायािम व लेखापरीक्षणे अशा कायािमाि समातवष्ट
असिाि.
CORNING ने जागतिक डेटा गोपनीयिा अतधकारी (GDPO) तनयुि के ला असून या धोरणाशी व BCRs शी
िसेच हे धोरण व BCRs आतण संबंतधि धोरणे व कायापद्धिी यांकररिा आवश्यक असलेली कोणिीही उत्िांिी सुरू व
समन्झवतयि करण्यास िो जबाबदार आहे. CORNING चा GDPO CORNING च्या प्रमुख मातहिी सुरतक्षििा
अतधकार्याला (CISO) अहवाल देिो.
दावे हािाळणी व अंमलबजावणी यंत्रणा
ही धोरणे व BCRs यांच्याशी सुसंगि नसलेल्या कोणत्याही प्रकारे वैयतिक डेटाि प्रवेश, प्रक्रिया ककवा वापर
झाल्यास, CORNING अतस्ित्वे सुयोग्य उपाययोजक कृ िी करिील, ज्याि लागू कायद्यांनुसार तशस्िभंग तनबांधांचा
समावेश असू शके ल.
व्यिीतवषयक मातहिीला असा तवश्वास असेल की BCRs वा या धोरणाचे उल्लंघन झाले आहे ज्याि BCRs ककवा
या धोरणाशी तवसंगि प्रकारे त्याचा वैयतिक डेटा प्रक्रिया के ला गेला, िर खाली वणान के ल्यानुसार व्यिीतवषयक
मातहिी ििार करू शकिो.
व्यिीतवषयक मातहिीकडू न प्राप्त गोपनीयिा ििारींची हािाळणी व गोपनीयिा ििारींची नोंद, िपास व प्रतिसाद
यांसंबंधी भूतमका व जबाबदार्या यांचे वणान करण्यासाठी कायापद्धिी CORNING मध्ये स्िातपि आहे.
प्रत्येक CORNING अतस्ित्वाची तिच्या इं टरनेट संकेिस्िळावर व्यिीतवषयक मातहिीच्या ििारी देण्यासाठी योग्य
िी टू ल्स आहेि ज्यांमध्ये खालीलपैकी क्रकमान एकाचा समावेश आहे:
 ििार फॉमासाठी वेब बलक,
 ईमेल पत्ता,
 टेलीफोन िमांक, ककवा
 पोस्टल पत्ता.
कमाचाऱ्यांनी सादर के लेल्या गोपनीयिा ििारी
CORNING कमाचारी त्यांच्या गोपनीयिा ििारी गोपनीयिा ििार फॉमा जी CORNING चे इन्झरानेट व
CORNING वेबसाईटवरील बाह्य फे बसगवर उपलब्ध आहे, तिच्याद्वारे सादर करू शकिाि. गोपनीयिा ििार फॉमा
पूणा के ल्यानंिर, िो फॉमा खालील पद्धिींनी पाठतविा येऊ शके ल:



ईमेल, पोस्टल मेल, वा स्िातनक डेटा संरक्षण अतधकारी (LDPOs) वा एचआर तनदेतशि संपका यांच्याकडे
व्यतिगिररत्या पोचवणे.
Corning डेटा गोपनीयिा कायाालय (CDPO) मेलबॉक्स, privacy@corning.com ला ईमेल.
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अन्झय व्यिीतवषयक मातहिी (उदा., प्रासंतगक कामगार, पुरवठादार, ग्राहक) यांनी सादर के लेल्या गोपनीयिा ििारी
अन्झय व्यिीतवषयक मातहिीच्या गोपनीयिा ििारी गोपनीयिा ििार फॉमा जी CORNING वेबसाईटवरील बाह्य
फे बसगवर उपलब्ध आहे, तिच्याद्वारे सादर करू शकिाि. गोपनीयिा ििार फॉमा पूणा के ल्यानंिर, िो फॉमा खालील
पद्धिींनी पाठतविा येऊ शके ल:
 ईमेल, पोस्टल मेल, वा LDPOs, ग्राहक सेवा प्रतितनधी, GSM प्रतितनधी ककवा तविी व माके टटग
प्रतितनधीला वैयतिकररत्या पोहोचवणी.
 CDPO मेलबॉक्स, privacy@corning.com ला ईमेल.
एखादी ििार नोंदली गेल्यानंिर, तिची पोचपाविी क्रदली गेली पातहजे व वास्िव कालावधीि िी हािाळली गेली
पातहजे (िीन मतहने, कायदेशीर मुद्दद्यांवर व के सच्या अवघडपणाच्या पािळीवर अवलंबून नूिनीकरण करण्याजोगे).
व्यिीतवषयक मातहिीला स्िातनक व जागतिक पािळीवर पुरवलेली उत्तरे समाधानकारक वाटि नसल्यास, संबंतधि
DPA आतण/ककवा संबंतधि CORNING अतस्ित्व स्िातपि असलेल्या सक्षम कायाक्षेत्राकडे ििार करण्याचा त्याला
हक्क आहे. संबंतधि DPA वा सक्षम कायाक्षेत्राकडे ििार वगा करण्याअगोदर प्रत्येक पक्षाने वर वर्भणलेल्या अंिगाि
ििार सुतवधेद्वारे िी सोडवण्याचा सवोत्तम प्रयत् के ला पातहजे.
CORNING संपका बबदू
हे धोरण, वा कोणत्याही ििारी, तवनंत्या (प्रवेश, आक्षेप ककवा दुरुस्िी तवनंत्या) यांवरील कोणत्याही प्रश्ांसाठी,
GDPO शी privacy@corning.com वर संपका साधण्यासाठी आम्ही िुम्हाला उत्तेजन देिो.
िुम्ही CORNING कमाचारी असल्यास, िुम्ही िुमच्या स्िानाच्या ककवा तवभागाच्या स्िातनक डेटा संरक्षण अतधकारी
ककवा HR तनदेतशि संपकााशी संपका साधू शकिा.
सुधारणा
या धोरणाि वेळोवेळी सुधारणा होऊ शकिे. या धोरणाची नवीनिम आवृत्ती इन्झरानेट व बाह्य वेबसाईटवर पोस्ट
के ली जाईल व योग्य असल्यानुसार कमाचार्यांना तविररिही (हाडा कॉपी वा इलेक्रॉतनक आवृत्ती) के ली जाऊ शके ल.
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