Corning Incorporated इं टरनेट डेटा संरक्षण सूचना
Corning Incorporated (“Corning,” “आम्ही,” “आमचा,” “आमची”) आपले ऑनलाईन डेटा संरक्षणाचे
सुरक्षा उपाय करण्यास कटटबद्ध आहे. आपल्या Corning च्या संकेतस्थळाच्या वापरादरम्यान आपल्या
वैयक्तिक डेटावर कशी प्रक्रिया के ली जाईल याची रूपरे षा खाली क्रदली आहे.
आपण सादर करता तो सवव वैयक्तिक डेटा Corning Incorporated द्वारा संग्रक्तहत के ला जातो, व तो आपल्या
रक्तहवासाच्या देशात असलेल्या एक वा अक्तिक स्थाक्तनक Corning प्रभागा(गां)शी शेअर के ला जाईल (संग्रहण
फॉमववर आपण काय पुरवले त्यावर अवलंबून). Corning Incorporated व संबक्तं ित स्थाक्तनक Corning
प्रभाग दोघेही (यापुढे एकक्तितपणे “Corning” असे संदर्भवत) आपल्या Corning च्या संकेतस्थळाच्या
वापरातून संग्रक्तहत के ला जाणाऱ्या आपल्या वैयक्तिक डेटासंदभावत एकक्तित डेटा क्तनयंिक म्हणून कायव करत
आहेत. सवव संबंक्तित Corning प्रभागांची नावे व संपकव तपशील पाहण्यासाठी कृ पया खालील दुव्यावर क्तललक
करा
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
Corning समूहादरम्यान हस्तांतरण होताना वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण होत असल्याची खािी करण्यासाठी
Corning ने बंिनकारक कॉपोरे ट क्तनयम (BCR) यांचा संच अमलात आणला आहे. BCRची अंमलबजावणी
Corning युरोपीय आर्थवक क्षेि (EEU) प्रभागांकडू न जगभरात असलेल्या अन्य EEU-बाह्य देशांमध्ये
असलेल्या Corning प्रभागांकडे होणाऱ्या वैयक्तिक डेटा हस्तांतरणाला पुरेसे संरक्षण देते कारण त्यांचा मसुदा
1
सववसािारण डेटा संरक्षण क्तवक्तनयम (“GDPR”) आवश्यकतांच्या अनुपालनानुसार के ला गेला आहे. Corning
च्या BCRच्या संमतीचे नेतत्ृ व फ्रेंच पयववेक्षक प्रािीकरण सीएनआयएल द्वारा के ले गेले, ज्यात दुय्यम सहाय्य
जमवन स्टेट ऑफ हेसन
े व पोलंडच्या पयववेक्षक प्रािीकरणाने क्रदले.
आमच्या व्यवसायातील बदल प्रक्ततबबंक्तबत होण्यासाठी व आपली अक्तिक चांगली सेवा करण्यासाठी आम्ही या
सूचनेमध्ये वेळोवेळी बदल करू. या संकेतस्थळावर दशववणे, यांसारखे या सूचनेमिील कोणतेही असे बदल
प्रक्तसद्ध करण्यासाठी Corning वाजवी प्रयत्न करे ल. कोणत्याही बदलांची माक्तहती क्तमळण्यासाठी आपण या
सूचनेचा वरचेवर आढावा घेतला पाक्तहजे. खाली क्रदलेल्या सूचनेच्या तारखेची कृ पया नोंद घ्या, म्हणजे क्ततचे
शेवटचे अद्यतन किी झाले हे आपल्याला कळे ल.
Corning तुमच्या Corning.com व संबंक्तित Corning संकेतस्थळांवरील डेटाचे संरक्षण खालील मूलभूत
तत्वे वापरून करते:
i.

वैयक्तिक डेटाचे संग्रहण व वापर

या संकेतस्थळाद्वारा आपली आक्तण आपल्या ऑनलाईल पसंत्या व अपेक्षा यांबाबत Corning माक्तहती संग्रक्तहत
करत असेल तेव्हा आपल्याला सूक्तचत के ले जाईल व ती माक्तहती कशी वापरायची आहे ते स्पष्ट के ले जाईल.

वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करणे व अशा डेटाची मुि हालचाल याबाबत नैसर्गवक व्यिींचे संरक्षण (सववसािारण डेटा संरक्षण क्तवक्तनयम) व
क्तनदेश 95/46/EC रद्द करणारा युरोपीय संसद व कौक्तन्सल यांचा 27 एक्तप्रल 2016 चा क्तवक्तनयम (EU) 2016/679;
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आपण आम्हाला पुरवल्याक्तशवाय आमचे वेब सव्हवर ई-मेल पत्ते संग्रक्तहत करत नाहीत. तथाक्तप जोडणी सुरू होते
तेथील आयपी पत्ता व डोमेन नाव यासारखी सववसािारण के लेली माक्तहती आम्ही संग्रक्तहत करतो. पाक्तहलेली
पृष्ट,े साईटवर व्यतीत के लेला काळ, भेटींची संख्या व तत्सम माक्तहतीच्या मोजदादीसाठी ही माक्तहती
एकक्तितपणे वापरली जाते. या संकेतस्थळाच्या सामग्रीत सुिारणा करण्याच्या आमच्या वैि उद्देशाच्या
अनुपालनाला अनुसरून ही माक्तहती आम्ही वापरतो.
त्या व्यक्ततटरि, या संकेतस्थळात सुिारणा करण्याच्या आमच्या वैि स्वारस्यावर आिाटरत, आपल्या भेटीचे
रे कॉडव ठे वण्यासाठी आम्ही क्तवक्तवि प्रकारच्या “कु की” वापरतो. Corning वापरत असलेल्या कु कींचे प्रकार, त्या
कशा वापरल्या जातात व त्यांचा वापर मयावक्रदत करण्यासाठीचे आपले पयावय याबाबत अक्तिक माक्तहतीसाठी
कृ पया येथे क्तललक करून Corning कु की िोरणाचा आढावा घ्या.
(Corning चे कु की िोरण वणवन करत असलेल्या) अत्यावश्यक कु कींद्वार संग्रक्तहत के लेली माक्तहती वगळता,
आपण अशी माक्तहती देऊ इक्तच्िता की नाही, याची क्तनवड आपण करू शकाल. उदाहरणाथव, कु कींद्वारा संग्रक्तहत
के लेली काही माक्तहती माके टटंग उद्देश वा संकेतस्थळ ट्रॅक्रफकचा माग व अहवाल यांसाठीही वापरली जाऊ शकते.
आपण काही माक्तहती न देण्याचे क्तनवडल्यास, Corning सोबत आपण क्तनवडलेल्या व्यवसाय कृ तीत पुढे जाणे
आपल्याला कदाक्तचत शलय होऊ शकणार नाही, याची कृ पया जाणीव असू द्या.
आपण आम्हाला नावे, पत्ते, फोन िमांक, ई-मेल पत्ते इ. सारखी माक्तहती (उदा. संकेतस्थळाच्या संपकव फॉमवद्वारा
क्रदलेली) पुरवता, तेंव्हा आमचे आपल्याशी नाते राखणे व सुिारण्यातील आमच्या वैि स्वारस्यावर आिाटरत,
आम्ही ती फि आपल्या चौकशांना प्रक्ततसाद देणे व वापरकत्याव प्रस्थाक्तपत ऑनलाईन खात्यांचे व्यवस्थापन,
तसेच आवश्यक तेव्हा आपल्याकडू न घेतलेल्या संमतीनुसार क्तवक्तशष्ट Corning माके टटंग कृ ती, घटना वा
सेवांसाठीच वापरू
लबाडीचे ईमेल ओळखणे व अडवण्याच्या आपल्या वैि स्वारस्यावर आिाटरत, अभ्यागतांनी पाठवलेली
इलेलट्रॉक्तनक संप्रेषणे राखण्याचा हक्क Corning राखून ठे वते. या उद्देशासाठी, ई-मेल फॉरवडव करणे व ई-मेल
देवाणघेवाण लॉग करण्याचे क्तवक्तशष्ट तंिज्ञानही Corning वापरते. ई-मेल देवाणघेवाण लॉगमध्ये समावेश
असतो: संदश
े ाची तारीख व वेळ; ई-मेल पाठवण्यासाठी वापरलेल्या सािनाचे नाव व आयपी पत्ता; मूळ संदश
े
पाठवणाऱ्याचा ई-मेल पत्ता; व Corning प्राप्तीकताव पत्ता
ii.

उघड करणे

आपल्याबाबत संग्रक्तहत के लेली कोणतीही माक्तहती संरक्तक्षत ठे वली जाईल व Corning च्या स्वतःच्या माके टटंग
कृ ती व साईट पाठबळाच्या उद्देशाने Corning सहयोगी वा सेवा प्रदाता यांचा अपवाद वगळता आपण शेअर
करण्याची पूववपरवानगी क्रदली नसल्यास तृतीय पक्षांशी शेअर के ली जाणार नाही. तथाक्तप, न्यायालयाचे हुकू म,
साक्षहुकू म, सरकारी वा कायदा अंमलबजावणी क्तवनंत्या यांच्या अनुपालनासाठी आवश्यक समजेल क्तततका, वा
Corning वा Corning सहयोगी यांची मालकी संपादन, क्तवक्तलनीकरण, मालमत्तांची क्तविी इ. के ले गेलेल्या
तृतीय पक्षाकडे वैयक्तिक डेटा Corning ला उघड करावा लागू शकतो.
Corning सहयोगी वा सेवा प्रदाता यांच्याशी अशी माक्तहती शेअर करण्यासाठी आपण पुरवलेली माक्तहती अन्य
देशांमध्ये हस्तांतरण करण्याचा हक्क Corning राखून ठे वते. आपला वैयक्तिक डेटा अनक्तिकृ त वा अयोग्य
प्रवेशापासून संरक्तक्षत करण्याच्या वाजवी उद्देशाने आम्ही सुरक्षा उपाय राखतो.
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जेथे आपल्या वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्यात युरोक्तपयन युक्तनयनबाहेर डेटा हस्तांतरण समाक्तवष्ट आहे, तेथे
हस्तांतरणे GDPR अनुपालन करून के ली जातात याची खािी Corning करते. EUबाह्य Corning
प्रभागांमध्ये वैयक्तिक डेटा हस्तांतरणे गटाच्या बंिनकारक कॉपोरे ट क्तनयमांवर आिाटरत असतात, तर
EUबाह्य तृतीय पक्ष प्रदात्यांना हस्तांतरणे EU कक्तमशनची प्रमाण कं िाट कलमे, लागू असेल तेथे अमेटरकीतील
हस्तांतरणांसाठी खाजगीयता शील्ड सर्टवक्रफके शन वा प्रक्रियाकत्याांसाठी BCR यांसारख्या सुयोग्य कं िाट सुरक्षा
उपायांनी संरक्तक्षत असतात. खाली “आमच्याशी संपकव सािा” क्तवभागात क्रदलेल्या Corning खाजगीयता
कायावलयाशी संपकव सािून आपण अशा दस्तावेजांची प्रत क्तवनंती करून क्तमळवू शकता.
iii.

जतन करणे

Corning ने प्रक्रिया के लेला आपला वैयक्तिक डेटा अशा स्वरूपात ठे वला जातो जो आपली ओळख तो वैयक्तिक
डेटा ज्या उद्देशांनी प्रक्रिया के ला त्यासाठी आवश्यक काळाहून अक्तिक काळ करू देणार नाही. आपल्या डेटाचा
डेटा जतन करणे कालाविी ठरवण्यासाठी आम्ही खालील क्तनकष वापरतो:
 जेथे आपण खाते तयार करता, तेथे आपण आिी काढून टाकण्याचे आम्हाला आवश्यक करत नाही
तोपयांत आम्ही आपला वैयक्तिक डेटा स्थाक्तनक कायदा व मागवदशवनाबरहुकू म व्याख्या के ल्यानुसार
कृ तीहीनतेच्या कालाविीनंतर ठे वतो;
 आपण चौकशीसाठी आमच्याशी संपकव सािता, तेंव्हा आपल्या चौकशीवर प्रक्रिया करण्यासाठी
लागणाऱ्या कालाविीपुरता आपला वैयक्तिक डेटा आम्ही ठे वतो;
 आपण थेट माके टटंगसाठी संमती क्रदली असेल तेथे आपण अनसब्स्कस्िाईब करत नाही वा आिी काढू न
टाकण्याचे आम्हाला आवश्यक करत नाही तोपयांत वा स्थाक्तनक क्तवक्तनयम व मागवदशवनाबरहुकू म व्याख्या
के ल्यानुसार कृ तीहीनतेच्या (ब्ांड्ससोबत सक्रिय इंटरॅ लशन नसणे) कालाविीनंतर आम्ही आपला थेट
माके टटंगसाठी वापरलेला वैयक्तिक डेटा ठे वतो. त्या के समध्ये, आम्ही फि स्थाक्तनक क्तवक्तनयम व
मागवदशवनाबरहुकू म आपला आक्षेप घेण्याचा हक्क हाताळण्यासाठी आवश्यक माक्तहती ठे वू व आपण
ग्राहक असल्यास आम्ही आपला वैयक्तिक डेटा ठे ऊ शकतो, पण फि ग्राहक व्यवस्थापन उद्देशासाठी
 आपल्या संगणकावर कु की ठे वल्या जातात तेथे, आम्ही स्थाक्तनक क्तवक्तनयम व मागवदशवनाबरहुकू म
ठरवलेल्या कालाविीसाठी ती ठे वतो.
iv.

आपले अक्तिकार

Corning प्रक्रिया करत असलेल्या वैयक्तिक डेटात तुम्हाला प्रवेश क्तमळवण्यास अनुमती क्रदली जाते व जेथे चूक
आहे तेथे ती माक्तहती दुरुस्त, सुिाटरत, वा काढण्याच्या वाजवी क्तवनंत्या तुम्ही करू शकता.
आमच्या डेटाबेसमिील आपला वैयक्तिक डेटा काढू न टाकण्याचे वा संपूणवपणे क्तननावीकरण करण्याचे
क्तनवडल्यास, या इंटरनेट संरक्षण सूचनेच्या अनुपालनाचा पुरावा म्हणून आपल्या काढू न टाकण्याच्या क्तवनंतीचे
रे कॉडव तसेच काढू न टाकलेल्या माक्तहतीच्या प्रकाराचे रे कॉडव आम्ही ठे ऊ शकतो.
आपल्या वैयक्तिक डेटाची पोटेबक्तलटी प्राप्त करण्याचे वा आपल्या वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करण्यावर क्तनबांि
घालण्याच्या क्तवनंतीचे आपल्या अक्तिकारांचह
े ी आपण कायावन्वयन करू शकता.
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त्या व्यक्ततटरि, Corning क्ततच्या वैि स्वारस्यावर आिाटरत, कें व्हाही आपल्या वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करते
तेंव्हा आपल्या क्तववक्तक्षत क्तस्थतीशी संबंक्तित वैि कारणांसाठी आपण अशा प्रक्रिया करण्याला कोणत्याही वेळी
आक्षेप घेऊ शकता.
त्या व्यक्ततटरि, आपण कोणत्याही वेळी आमच्या थेट माके टटंग संप्रेषणातून बाहेर पडू वा अनसब्स्कस्िाईब करू
शकता. आम्ही आपल्याला पाठवतो त्या कोणत्याही माके टटंग संबंक्तित ईमेल वा संप्रष
े णातील “अनसब्स्कस्िाईब”
दुवा वापरून असे करणे सोपे पडते. अन्यथा, आपण खालील संपकव तपशील वापरून आमच्याशी संपकव सािू
शकता.
Corning “स्पॅबमंग” (अवांक्तित प्रमोशनल ई-मेल पाठवणे) प्रथेला समथवन देत नाही, तसेच त्यात सहभागी
होत नाही. आपल्याला Corning कडू न असा संदश
े प्राप्त झाला आहे असा आपला क्तवश्वास असल्यास कृ पया
privacy@corning.com वर संपकव सािा.
वरीलपैकी कोणत्याही क्तवनंत्या सबक्तमट करण्यासाठी, कृ पया आमच्याशी privacy@corning.com वर ककं वा
खाली क्रदलेल्या मेबलंग पत्त्यावर संपकव सािा. आपले नाव व आपल्या वैयक्तिक डेटातील कोणत्याही बदलाबाबत
स्पष्ट सूचना वा आमच्या डेटाबेसमिील आपली माक्तहती काढू न टाकण्याची क्तवनंती समाक्तवष्ट करण्याची खािी
करा, व Corning आपल्या संदश
े ाला प्रक्ततसाद देईल. आम्ही आपली क्तवनंती पूणव करू शकत नसल्यास, आम्ही
योग्य कालाविीत त्यासंबंिी खुलासा आपल्याला पुरवू.
Corning लागू डेटा संरक्षण क्तनयमांचे अनुपालन करत नसल्याचा आपल्याला संशय असल्यास पयववेक्षक
प्रािीकरणाकडे तिार दाखल करण्याचा हक्कही आपल्याला आहे. त्याव्यक्ततटरि Corning च्या BCRमध्ये (व
अक्तिक खासकरून लेख 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 व पटरक्तशष्ट 2 यांमध्ये) व Corning अिीन असलेली डेटा संरक्षण
तत्त्वे आपल्याला क्तमळू शकतात व तृतीय पक्ष लाभाथी म्हणून, ती अंमलात आणायला लावायचा आपल्याला
अक्तिकार आहे. खरं च, आपल्या वैयक्तिक डेटावर क्रिया करण्यासंबंिात आपले कोणतेही नुकसान झाल्यास,
आपल्याला दाद मागण्याचा व, सुयोग्य तेथ,े सक्षम न्यायालयीन वा पयववेक्षक प्रािीकरणाकडू न आदेशान्वये वा
वापरल्यास अंतगवत Corning तिार यंिणेने ठरवल्यानुसार भरपाई क्तमळवण्याचा हक्क आहे.
v.

बालकांचा वैयक्तिक डेटा

बालकाचे माताक्तपता वा कायदेशीर पालक यांच्या संमतीक्तवना तेरा (13) वषे वयाखालील बालकांकडू न
Corning माक्तहती संग्रक्तहत करू इक्तच्ित नाही. तेरा (13) वषे वयाखालील बालकांनी फि त्यांचे माताक्तपता वा
कायदेशीर पालक यांच्या पूववसंमतीनेच Corning ला माक्तहती सादर के ली पाक्तहजे. आपल्या अपत्याने
Corning ला वैयक्तिक डेटा सादर के ला व अशी माक्तहती काढू न टाकण्याची क्तवनंती आपल्याला करायची
असल्यास, कृ पया खाली क्रदलेल्यानुसार आमच्याशी संपकव सािा व अशी माक्तहती काढू न टाकण्याचे वाजवी
प्रयत्न आम्ही वापरू.
Corning संकेतस्थळांच्या आंतरराष्ट्रीय भेटदारांनी जाणीव ठे वली पाक्तहजे की आपली क्तवनंती पूणव करण्यासाठी
वैयक्तिक डेटा युनायटेड स्टेट्स वा जगभरातील अन्य स्थानी असलेल्या संगणकांवर हस्तांतटरत होऊ शकतो.
vi.

वैयक्तिक डेटाला लागू होणारे संरक्षण उपाय
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वैयक्तिक डेटाच्या संरक्षण पातळीची खातरजमा करण्यासाठी जोखमीला सुयोग्य होणारे व खासकरून अपघाती
वा अवैि क्तवध्वंस, नुकसान, बदल, अनक्तिकृ त उघड करणे वा त्यात अनक्तिकृ त प्रवेश यांपासून वैयक्तिक डेटाच्या
रक्षणाचे सवव तांक्तिक व संस्थात्मक उपाय Corning अंमलात आणते. Corning द्वारा आमच्या सेवा प्रदात्यांवर
याच पातळीचे संरक्षण कं िाटाद्वारे लावले जाते.
vii.

क्तवक्तवि

Corning च्या संकेतस्थळांवर Corning डोमेन नावांखाली नसलेल्या वा Corning ची मालकी नसलेल्या
अन्य संकेतस्थळांचे दुवे असू शकतात. हे दुवे के वळ आपल्या सोईसाठी पुरवलेले आहेत. Non-Corning
संकेतस्थळांद्वारा लागू के लेली सामग्री, सुरक्षा वा डेटा संरक्षण प्रथा यांसाठी आम्ही जबाबदार नाही. या अन्य
संकेतस्थळांवर वणवन वा देऊ के लेली उत्पादने वा सेवांना Corning समथवन वा हमी देत नाही.
Corning संकेतस्थळांद्वारा आपण Corning ला पुरवाल असा वैयक्तिक नसलेला डेटा प्रोप्रायटरी वा गोपनीय
मानला जाणार नाही व अशी माक्तहती उघड होण्यापासून संरक्षण करण्याचे कोणतेही दाक्तयत्व Corning मानत
नाही. अशी आपण पुरवता ती कोणतीही माक्तहती चौकशांना प्रक्ततसाद देण्यासाठी वा माके टटंग कृ तींचा भाग
म्हणून Corning वापरू शकते. पुढे, Corning ला अशी माक्तहती सादर के ल्याने तशीच उत्पादने, सेवा, योजना
वा कल्पना यांचा कोणत्याही उद्देशासाठी Corning द्वारा खरे दी, उत्पादन वा वापर यांवर कोणतीही मयावदा
येणार नाही व ही माक्तहती पुनरुत्पादन, वापर, उघड व क्तवतटरत करण्यास Corning मोकळे असेल.
viii.

आमच्याशी संपकव सािा

या खाजगीयता सूचनेबाबत आपल्याला आपल्या अक्तिकारांचे कायावन्वयन करायचे असल्यास वा आपल्याला
कोणतेही प्रश्न वा टटप्पण्या असल्यास, कृ पया आमच्याशी येथे संपकव सािा:
Global Data Privacy Office
One Riverfront Plaza,
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
privacy@corning.com
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