जागतिक डेटा संरक्षण धोरण
प्रस्िावना
CORNING1 हे स्पेशातिटी ग्िास व तसरॅ तिक्स यांिधीि जागतिक नेिे आहेि. आम्ही आधारभूि घटक तनिााण करिो व बनविो
ज्यायोगे कन्झ्युिर इिेक्रॉतनक्स, िोबाईि उत्सजान तनयंत्रण, टेिीकम्यूतनके शन्झस व जीवन तवज्ञान यांच्यासाठी उच्च-िंत्रज्ञान
प्रणाल्या बनवणे शक्य होिे. आिची व्यवसाय काये करि असिाना आम्ही आिचे किाचारी, अजादार, हंगािी कािगार, ग्राहक,
पुरवठादार व अन्झय व्यवसाय भागीदार यांच्याशी संबंतधि वैयतिक डेटा2 गोळा व प्रक्रिया करिो.
सद्य धोरण (यापुढे “धोरण”) वैयतिक डेटाचे संरक्षण करण्याबाबिच्या CORNING च्या बांतधिक्या तनधााररि करिे. वैयतिक डेटाचे
संरक्षण करण्यािीि सवोच्च पािळीची खािरजिा करण्यासाठी CORNING ने वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे व अशा डेटाची िुि
हािचाि याबाबि नैसर्गाक व्यिींच्या संरक्षणावरीि युरोपीय संसद व कौतन्झसि यांचा चा तवतनयि (EU) 2016/679 (यापुढे
“सवासाधारण डेटा संरक्षण तवतनयि” वा “GDPR” असे संदर्भाि) द्वारे पुरविेल्या िानकांशी सुसंगि के िे आहे.
त्या व्यतिररि, CORNING सिूहादरम्यान हस्िांिरण होिाना वैयतिक डेटाचे संरक्षण होि असल्याची खात्री करण्यासाठी
CORNING ने बंधनकारक कॉपोरे ट तनयि (“BCR”) यांचा संच अििाि आणिा आहे. ची अंििबजावणी CORNING ईयू
प्रभागांकडू न जगभर तस्िि अन्झय CORNING प्रभागांकडे होणार्या वैयतिक डेटा हस्िांिरणािा3 पुरेसे संरक्षण देिे. BCR्ची ित्वेही
GDPRशी सुसंगि आहेि. सिूहादरम्यान वैयतिक डेटाचे आंिरराष्ट्रीय हस्िांिरण कायदेशीर करण्याव्यतिररि, BCR जगभराि डेटा
संरक्षण अनुपािनासाठी साित्यपूणा व पररणािकारक दृतिकोन िागू करण्यास CORNING िा सक्षि करिाि. CORNING
जागतिकररत्या व जेिे CORNING वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करिे अशा सवा के सेसिध्ये BCR िागू करिे. BCR् बाबि अतधक
जाणण्यासाठी, कृ पया येिे भेट द्या: http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-

corporate-rules.html
डेटा संरक्षण धोरणे व कायापद्धिी, किाचारी प्रतशक्षण आतण जागतिक डेटा संरक्षण अनुपािन सुिभ करण्यासाठी CORNING ने
गोपनीयिा कायााियही (ज्यािा “Corning प्रायव्हसी ऑक्रिस” वा “CPO” असे संदर्भाि के िे जािे) व डेटा संरक्षण िानकांच्या
अनुपािनावर वरचेवर देखरे ख ठे वण्यासाठी कायािि स्िापन के िा आहे.
CORNING प्रत्येक डेटा तवषयव्यिीिा सद्य धोरण सहज उपिब्घ करून देण्यास करटबद्ध आहे. या उद्देशाने, या धोरणाची सद्य
आवृत्ती CORNING च्या इन्झरानेटवर व CORNING च्या बाह्य वेबसाईटवर प्रदर्शाि करण्याि आिी आहे.
I.

धोरणाचा उद्देश

या धोरणाचा उद्देश आहे:
i.
ii.
iii.

CORNING वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करिे िेव्हा िागू करिे त्या िानकांचे वणान करणे
CORNING ने एक सिूह म्हणून वैयतिक डेटा संरक्षणासंबंधी अििाि आणिेल्या प्रशासन कृ िींचा खुिासा करणे.
ज्यांच्या वैयतिक डेटावर प्रक्रिया के िी जाि आहे अशा डेटा तवषयव्यिींचे हक्क व हे हक्क िे कसे बजावू शकिाि यांचे
तववरण देणे.

II.

धोरणाची व्याप्ती

“CORNING” (वा “आम्ही,” “आिचे”) – याचा अिा असेि Corning Incorporated, एक न्झयू यॉका कॉपोरेशन, ज्यांचे िुख्यािय Corning, NY, USA, येिे आहे व Corning
Incorporated यांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष िािकी वा तनयंत्रण असिेल्या त्यांच्या जगािीि सवा उपकं पन्झया. इिे वापरल्यानुसार, प्रभागाची िािकी वा तनयंत्रण
यासाठी त्या प्रभागाचे डायरे क्टसा, िॅनेजसा, सािान्झय भागीदार वा सिान अतधकाऱयांची तनवडणूक वा तनयुिी करण्यासाठी ििदानाची वा तनवडणुकीसाठीच्या अन्झय
सिान शिीची पन्नास टक्क्यांहून (50%) अतधक स्टॉक वा अन्झय स्वारस्य यांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष िािकी आवश्यक आहे. हे एकतत्रि कॉपोरे ट कु टुंब येिे काही वेळा
“CORNING सिूह” असेही संदर्भाि करण्याि आिे आहे.
2 “वैयतिक डेटा" याचा अिा असेि ओळख पटविेल्या ककं वा पटवू शकणाऱया नैसर्गाक व्यिी (‘डेटा तवषयव्यिी) बाबिची कोणिीही िातहिी; ओळखण्याजोगी व्यिी
म्हणजे तजिा ओळखिा येऊ शकिे, तवशेषकरून एका ओळख ििांकाचा ककं वा त्या व्यिीतवतशि असिेल्या शारीररक, शरीरशास्त्रतवषयक, िानतसक, आर्िाक,
सांस्कृ तिक ककं वा सािातजक ओळख यांसारखा एक ककं वा अतधक घटकांचा संदभा तिळाल्याने तजची प्रत्यक्ष ककं वा अप्रत्यक्ष ओळख तिळू शकिे अशी व्यिी. जर आतण
ज्या प्रिाणाि िागू आहेि िे राष्ट्रीय डेटा संरक्षण कायदे सुद्धा ओळख पटविेिी वा ओळख पटवण्यायोग्य कायदेशीर प्रभाग यांसदभाािीि िातहिीचे संरक्षण करि
असिीि, िर "वैयतिक डेटा" या संज्ञेि अशा िातहिीचाही सिावेश असेि.
3 “डेटा हस्िांिरण” याचा अिा कोणत्याही प्रभागाकडू न अन्झय प्रभागाकडे हस्िांिरण होणारा कोणिाही वैयतिक डेटा असा असेि. हस्िांिरण कोणत्याही
दळणवळणाद्वारे के िे जाऊ शकिे, डेटाबेसिधीि दूरस्ि प्रवेशासह नेटवका द्वारे वैयतिक डेटा कॉपी, हस्िांिररि वा उघड करणे, ककं वा एका िाध्यिािून दुसऱयाि
हस्िांिरण करणे, िग िाध्यिाचे स्वरूप काहीही असो (उदारहणािा संगणक हाडा तडस्कवरून सव्हारवर).
1
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हे धोरण 4कोणत्याही CORNING प्रभागाने ककं वा त्याच्या विीने प्रक्रिया करायचा सवा वैयतिक डेटा, िग असा वैयतिक डेटा
कोणत्याही स्वरूपाि असिा िरी, (उदा., इिेक्रॉतनक नोंदी, कागदी िायिी, तव्हतडओ रे कॉर्डिंग्ज, इ.) यांना िागू होिे.
CORNING प्रभाग, सवा CORNING किाचारी आतण हंगािी कािगार यांनी या धोरणाचे अनुपािन करणे आवश्यक आहे. GDPR्
व्यतिररि, प्रत्येक CORNING प्रभाग िागू स्िातनक डेटा संरक्षण आवश्यकिांचे अनुपािन करिो.
त्याव्यतिररि, सवा पुरवठादार5 व, िागू असेि त्या प्रिाणाि, ज्यांच्याकडे CORNING ने वा त्यांच्या विीने वैयतिक डेटा सुपुदा के िा
आहे असे कोणिेही िृिीय पक्ष6 यांनी क्रकिान या धोरणाि सिातवि असिेल्या वैयतिक डेटा संरक्षण िानकांच्या सिकक्ष िानके
िागू असल्याबाबि सिाधानकारक खात्री क्रदिी पातहजे.
सवासािान्झय तनयि

III.

CORNING तिचे किाचारी, अजादार, हंगािी कािगार, ग्राहक, पुरवठादार, व्यवसाय भागीदार व ज्यांच्याशी िी संवाद साधिे अशा
इिरांनी सुपुदा के िेल्या वैयतिक डेटाचे संरक्षण व सुरतक्षि जपणूक बीसीआर व या धोरणािध्ये निूद के िेल्या ित्तवांनुसार करण्यास
बांधीि आहे.
CORNING ची डेटा संरक्षण पद्धिी व कायािि CORNING ची िूल्ये व िागू असिेिे कायदे व तनयिने याच्याशी सुसंगि असिाि.
CORNING तिचे पुरवठादार व व्यवसाय भागीदार यांनी त्यांना सुपुदा के िेल्या वैयतिक डेटासाठी डेटा संरक्षण पद्धिी क्रकिान
CORNING च्या BCR व या धोरणािध्ये वणान के ल्याइिकी कडक असणे आवश्यक करिे.
डेटा संरक्षण ित्तवे

IV.

वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी कायदेशीर आधार
CORNING वैयतिक डेटा गोळा व त्यावर प्रक्रिया करिो िि जर:







डेटा तवषयव्यिीने एक वा अतधक तवतशि उद्देशांसाठी तिच्या वा त्याच्या वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यास7 संििी
क्रदिी असेि; वा
डेटा तवषयव्यिी पक्ष असिेल्या कं त्राटासाठी ककं वा कं त्राट करण्याआधी डेटा सब्जेक्टने तवनंिी के िेल्या पायर्या
अनुसरण्यासाठी प्रक्रिया करणे आवश्यक असिे; ककं वा
CORNING च्या कायदेशीर दातयत्वाचे अनुपािन करण्यासाठी प्रक्रिया करणे आवश्यक असिे; ककं वा
डेटा तवषयव्यिीच्या वा अन्झय नैसर्गाक व्यिीच्या जीवनावश्यक स्वारस्यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रक्रिया करणे आवश्यक
असिे; ककं वा
िोकतहिासाठी के िेल्या कािासाठी ककं वा CORNING िा ककं वा वैयतिक डेटा उघड के िा जािो त्या िृिीय पक्षािा
क्रदिेल्या अतधकृ ि अतधकाराचे कायाान्झवयन करण्यासाठी प्रक्रिया करणे आवश्यक असिे; ककं वा
जेिे अशी स्वारस्ये संरक्षण आवश्यक असिेल्या डेटा तवषयव्यिीच्या िूिभूि हक्कांचे व स्वािंत्र्याचे स्वारस्य यांनी
अतिितिि होिाि, खासकरून अशी डेटा तवषयव्यिी बािक असिे िेिे वगळिा, CORNING वा ज्याच्याकडे वैयतिक
डेटा उघड करण्याि आिा आहे असा वा असे िृिीय पक्ष तनयंत्रकाच्या भूतिके ि असिाना कायदेशीर स्वारस्यांच्या
जपणुकीसाठी8 प्रक्रिया करणे आवश्यक असिे.

वैयतिक डेटाच्या खास प्रवगािंवर प्रक्रिया करण्यासाठी कायदेशीर आधार9
CORNING वैयतिक डेटाच्या खास प्रवगािंवर प्रक्रिया करि नाही जोपयिंि:
“प्रक्रिया करणे” याचा अिा म्हणजे गोळा करणे, रे कॉडा करणे, व्यवस्िापन, गठण, साठवण, स्वीकृ िी वा बदि, पुनप्रााप्ती, सल्िािसिि, वहन, तवघटन यांद्वारा
प्रगटीकरण ककं वा अन्झय प्रकारे उपिब्ध के िे जाणे, सुरतचि करणे वा एकत्रीकरण, ियााक्रदि करणे, काढू न टाकणे वा नि करणे यांसतहि वैयतिक डेटावर के िे गेिे असे
स्वयंचतििररत्या असिेिे वा नसिेिे कोणिेही काया असा असेि.
5 “पुरवठादार” याचा अिा Corning ने त्यांच्या बहुसंख्य प्रक्रियाकत्यािंना संदर्भाि करण्यासाठी वापरिेिी संज्ञा असा असेि. पुरवठादार हा एक कं त्राटाखािीि प्रभाग
आहे जो Corning च्या तनदेशांनुसार वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करू शके ि, उदाहरणािा पेरोि पुरवठादार.
6 “िृिीय पक्ष” याचा अिा डेटा तवषयव्यिी सोडू न एक नैसर्गाक वा कायदेशीर व्यिी, सावाजतनक प्रातधकरण, एजन्झसी वा बॉडी, तनयंत्रक, प्रक्रियाकिाा व तनयंत्रक वा
प्रक्रियाकिाा यांच्या िेट अतधपत्याखािी डेटावर प्रक्रिया करण्यास प्राधीकृ ि व्यिी, असा असेि.
7 या धोरणाि अन्झयत्र व्याख्या न के िेल्या सवा कॅ तपटि संज्ञांना GDPRिध्ये क्रदिेिे अिा िागू होिाि.
8 "तनयंत्रक" याचा अिा नैसर्गाक वा कायदेशीर व्यिी, सावाजतनक प्राधीकरण, एजन्झसी वा अन्झय कोणिीही बॉडी जी एकटी वा इिरांसह एकतत्रिपणे वैयतिक डेटावर
प्रक्रिया करण्याचे उद्देश वा साधने ठरविाि.
9 “वैयतिक डेटाचे खास प्रवगा” याचा अिा जािीय वा वांतशक िूळ, राजकीय ििे, धार्िाक वा िातत्वक तवश्वास वा किाचारी-संघटना सदस्यत्व उघड करणारा, जैतवक
डेटा, बायोिेररक डेटा, आरोग्याशी तनगतडि डेटा, नैसर्गाक व्यिीचे िैंतगक जीवन वा िैंतगक कि याच्याशी तनगतडि डेटा असा आहे.
4
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डेटा तवषयव्यिीने अशा वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासाठी त्याची/तिची तनिःसंक्रदग्ध संििी क्रदिी आहे (िागू कायदे
प्रतिबंतधि करि असिीि िेिे वगळिा); ककं वा
रोजगार कायदा क्षेत्राि तनयंत्रक म्हणून काि करि असिेल्या CORNING प्रभागािा बंधने व तवतशि हक्क यांचे अनुपािन
करण्याच्या उद्देशांनी संघटना वा राष्ट्रीय कायदा यांनी प्रातधकृ ि के िे असेि वा एकतत्रि करार पुरेशा संरक्षक
उपाययोजना पुरवि असेि िेिवर असे प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे; ककं वा
प्रक्रिया करणे त्या डेटा तवषयव्यिीच्या जीवनावश्यक तहिसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी ककं वा जेिे डेटा तवषयव्यिी
शारीररकरीत्या वा कायदेशीररीत्या संििी देण्यास असििा आहे िेिे अन्झय व्यिीचे जीवनावश्यक तहिसंबंध
रतक्षण्यासाठी; ककं वा
वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे कायदेशीर दाव्यांचा अंिि, बचाव ककं वा स्िापना करण्यासाठी आवश्यक आहे; ककं वा
प्रक्रिया करणे अशा वैयतिक डेटाखास प्रवगािंशी संबंतधि आहे जो डेटा तवषयव्यिीने जाहीरपणे सावाजतनक के िा आहे;
ककं वा
प्रक्रिया करणे दीघा िोकतहिासाठी आवश्यक आहे;
प्रक्रिया करणे किाचाऱयाच्या काया करण्याच्या क्षििेच्या िूल्यिापनासाठी आवश्यक आहे;
प्रक्रिया करणे िोकतहिािा (GDPRच्या किि 89 िा अनुसरून) अतभिेखीकरणाच्या उद्देशांसाठी, वैज्ञातनक वा
ऐतिहातसक संशोधनाच्या उद्देशांसाठी वा सांतख्यकीकरणाच्या उद्देशांसाठी आवश्यक आहे.

CORNING गुन्झहे, गुन्झहेगारी अटक वा सुरतक्षििा िागा यासंबंधािीि वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करे ि, ज्यांच्या बाबिीि वैयतिक
डेटावर प्रक्रिया करणे, िागू असेि िेिे, अतधकृ ि प्रातधकरणाच्या तनयंत्रणाखािी, व िागू राष्ट्रीय कायद्यांनी पुरविेल्या तवतशि
सुरक्षा उपायांचे अनुपािन करून असेि. त्या व्यतिररि, स्िातनक डेटा संरक्षण कायदे राष्ट्रीय ओळख ििांकांवर प्रक्रिया करण्यास
तवतशि ियाादा पुरवू शकिाि.
उद्देश ियाादा
CORNING वैयतिक डेटावर तनधााररि, तनिःसंक्रदग्ध व कायदेशीर उद्देशांसाठी प्रक्रिया करिे व या उद्देशांशी सुसंगि नसिेल्या प्रकारे
त्याच्यावर पुढे प्रक्रिया करि नाही. डेटा तवषयव्यिीची पूवासंििी प्राप्त के िी आहे का; प्रक्रिया करणे कायदेशीर दातयत्वावर
आधाररि आहे का; ककं वा प्रक्रिया करण्याचा नवीन उद्देश वैयतिक डेटा सुरुवािीिा ज्या उद्देशाने गोळा व प्रक्रिया के िा गेिा
त्याच्याशी सुसंगि िानिा जाऊ शकिो का याची खािरजिा के ल्यातशवाय CORNING वैयतिक डेटावर त्यापुढीि उद्देशांसाठी
प्रक्रिया करि नाही.
डेटा गुणवत्ता व क्रकिानीकरण
CORNING वैयतिक डेटा तिच्या वैध व्यावसातयक स्वारस्यांसाठी आवश्यक तििका, व व्यिींचे हक्क िक्षाि घेऊन उतचि व
कायदेशीर िागााने गोळा व प्रक्रिया करिे.
CORNING वैयतिक डेटा गोळा करणे तिच्या व्यावसातयक उद्देशांसाठी सुयोग्य व आवश्यक ियाादि
े ठे विे. CORNING वैयतिक
डेटावर प्रक्रिया करिाना िो पुरेसा, सुसंगि असेि व ज्या उद्देशांसाठी गोळा के िा व/वा पुढे प्रक्रिया के िा गेिा त्यासंदभााि खूप
अतधक नसेि याची खािरजिा करिे. गोळा करण्याचे कारण व िागू तनयिने यांवर अविंबून, तवतशि उद्देशासाठी गोळा के िेल्या
वैयतिक डेटाच्या तवतशि प्रकारांिध्ये बदि होऊ शकिो. CORNING कडे वैयतिक डेटा खूप जास्ि प्रिाणाि व गोळा करण्याच्या
इतच्िि उद्देशाशी तवसंगि, ककं वा डेटा तवषयव्यिीिा पुरविेल्या िातहिीच्या आवाक्याबाहेर प्राप्त झाल्यास, CORNING, योग्य
असल्यानुसार, पाठवणार्याकडू न वैयतिक डेटाचे आणखी खूप जास्ि प्रिाणाि व तवसंगि पारे षण रोखण्यासाठी सुयोग्य पाविे
उचिेि, व अशा तवसंगि व खूप जास्ि प्रिाणािीि वैयतिक डेटावर पुढे प्रक्रिया होऊ नये म्हणून योग्य िागा (नि करणे यासारखे)
वापरे ि.

अचूक व अद्ययावि
CORNING प्रक्रिया करि असिेिा वैयतिक डेटा अचूक असल्याची व आवश्यक िेिे दुरुस्ि करून अद्ययावि ठे विा खात्री
करण्यासाठी सुयोग्य पाविे उचििे. CORNING योग्य असेि त्यानुसार, गोळा करण्याच्या ककं वा पुढे प्रक्रिया करण्याच्या
उद्देशांसंदभााि चूक व अपूणा असिेिा वैयतिक डेटा खोडिा गेिा ककं वा सुधारिा असल्याची खात्री करण्यासाठी सुयोग्य पाविे
उचिेि. डेटा तवषयव्यिी खािी क्रदिेल्यानुसार योग्य त्या तवभागाि दशाविेल्या CORNING संपका बबंदश
ंू ी संपका साधू शकिाि.
शक्य िेिे, CORNING व्यिींना त्यांच्या वैयतिक डेटाि प्रवेश, दुरुस्िी आतण/ककं वा अद्यिन यांसाठी स्वयंचतिि िागाही पुरवेि.
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सुयोग्य डेटा राखणे
CORNING वैयतिक डेटा कायदेशीर व व्यावसातयक रीटेन्झशन आवश्यकिांशी सुसंगि अशा स्वरूपाि िाब्याि ठे विे जे ओळख
अनुिि करिे, आतण वैयतिक डेटा ज्या उद्देशाने गोळा के िा वा त्यावर प्रक्रिया के िी त्यासाठी िो यापुढे आवश्यक नसल्यानंिर िो
साठवि नाही. खासकरून, CORNING वैयतिक डेटा नि करण्यासाठी वास्ितवक पाविे उचििे जेव्हा (i) गोळा करण्याच्या इतच्िि
उद्देशासाठी िो यापुढे आवश्यक नाही, आतण/ककं वा (ii) िागू कायद्यानुसार (असल्यास) अनुिि किाि जिन कािावधी उिटिा आहे.
स्वयंचतिि वैयतिक तनणाय
प्रत्येक डेटा तवषयव्यिीिा त्याच्याशी संबंतधि कायदेशीर पररणाि तनिााण होिीि वा त्याच्यावर िक्षणीय पररणाि होईि व जो
प्रोिायबिंग सतहि िागू डेटा संरक्षण तनयिांनी पुरविेल्या तस्ििींिध्ये त्याच्या तवतशि वैयतिक िुद्दद्यांच्या िपासणीसाठी
असिेल्या वैयतिक डेटावर के वळ स्वयंचतिि प्रक्रिया के ल्याने झािा आहे अशा तनणायािा िोंड न द्यावे िागण्याचा हक्क आहे याची
खात्री करण्यासाठी CORNING सुयोग्य पाविे उचििे (म्हणजे, CORNING व डेटा तवषयव्यिी यांिध्ये कं त्राट करण्यासाठी वा
त्याच्या परिॉिान्झससाठी असा तनणाय आवश्यक असल्यास, वा ज्याि CORNING तवषयव्यिी आहे अशा डेटा संरक्षणासंबंधीच्या
िागू कायद्यान्झवये प्राधीकृ ि असल्यास वा डेटा तवषयव्यिीच्या तनिःसंक्रदग्ध संििीवर आधाररि असल्यास िे वगळिा).
पारदशाकिा व िातहिी हक्क
पारदशाकिेच्या ित्वाबरहुकू ि, डेटा तवषयव्यिींना पुरविेिी िातहिी डेटा तवषयव्यिींसाठी सुगि व प्रवेशप्राप्त असल्याची खात्री
Corning करिे. ही िातहिी संतक्षप्त व सहज प्रवेशप्राप्त स्वरूपाि, स्पि व सोपी भाषा वापरून सादर के िी जािे.
डेटा तवषयव्यिीकडे आधीच िी असेि िे वगळिा, CORNING डेटा तवषयव्यिीिा क्रकिान खािीि िातहिी पुरविे:








तनयंत्रकाची व, असल्यास, तनयंत्रकाच्या प्रतितनधीची ओळख व संपका िपशीि व, योग्य िेव्हा, EEA्बाहेर तनयंत्रक तस्िि
असिेिे रठकाण;
डेटा संरक्षण अतधकारी (GDPR वा अन्झय िागू ईयू डेटा संरक्षण कायदे यांच्या अनुपािनानुसार तनयुि के िा गेिेिा, िागू
असेि िेिे) याचे संपका िपशीि;
वैयतिक डेटा ज्यासाठी आहे िो प्रक्रिया करण्याचे उद्देश, िसेच प्रक्रिया करण्यासाठी कायदेशीर पाया;
जेिे प्रक्रिया करणे वैध स्वारस्यावर आधाररि आहे, िेिे तनयंत्रकाने वा िृिीय पक्षाने जपिेिी वैध स्वारस्ये
प्राप्तकिे10 वा वैयतिक डेटा प्राप्तकत्यािंचा प्रवगा; िागू असेि िेिे, वैयतिक डेटाचे िृिीय देशाि हस्िांिरण, व संबंतधि
सुरक्षा उपायांचे िपशीि, युरोतपयन कतिशनद्वारा पुरेसे असल्याचा तनणाय अतस्ित्वाि आहे वा नाही, व त्यांची प्रि
तिळवण्याची साधने वा िे कोठे उपिब्ध के िे गेिे आहेि याच्या सिावेशासह
कोणिीही अतधक िातहिी उदाहरणािा:
 वैयतिक डेटा साठविा जाण्याचा कािावधी, वा हे शक्य नसल्यास िो कािावधी ठरवण्यासाठी वापरिेिे
तनकष;
 वैयतिक डेटाची िरिूद वैधातनक आहे की कं त्राटान्झवये, डेटा तवषयव्यिीिा वैयतिक डेटा पुरवणे बंधनकारक
आहे का व असा डेटा पुरवण्याि अपयश आल्यास संभाव्य पररणािांबाबि;
 स्वयंचतिि वैयतिक तनणाय घेण्याचे (असल्यास) अतस्ित्व, प्रोिायबिंग सतहि, त्यािीि िका शास्त्राच्या अिापूणा
िातहिीसतहि, िसेच डेटा तवषयव्यिीसाठी अशा प्रक्रियेचे िहत्व व संभाव्य पररणािांसतहि;
 तनयंत्रकाकडू न वैयतिक डेटाि प्रवेश, दुरुस्िी वा काढू न टाकण्याच्या वा डेटा तवषयव्यिीसंबंधी प्रक्रिया करणे
तनबिंतधि करण्याच्या वा प्रक्रिया करण्यािा आक्षेप घेण्याच्या िसेच वैयतिक डेटाच्या डेटा पोटेबतिटीच्या
हक्काचे अतस्ित्व;
 जेिे प्रक्रिया करणे संििीवर आधाररि आहे िेिे िागे घेण्याआधीच्या संििीवर आधाररि प्रक्रिया करण्याच्या
कायदेशीरपणावर पररणाि न होिा संििी कधीही िागे घेण्याचा हक्क;
 डेटा संरक्षण तनयिांचा भंग होि असल्याच्या घटनेि पयावेक्षक प्राधीकरणाकडे11 उल्िंघन दाखि करण्याचा
हक्क.

“प्राप्तकिाा” याचा अिा नैसर्गाक ककं वा कायदेशीर व्यिी, सावाजतनक प्रातधकरण, एजन्झसी ककं वा अन्झय कोणिीही बॉडी तजिा डेटा उघड के िा जािो, िृिीय पक्ष असो
ककं वा नसो; ििातप, प्रातधकरणे ज्यांना तवतशि चौकशीच्या चौकटीि डेटा प्राप्त होईि, त्यांना प्राप्तकिे िानिे जाणार नाही.
11“पयावेक्षक प्राधीकरण” याचा अिा असेि एक स्विंत्र संस्िा तजच्याकडे याबाबिचे तनयंत्रण आहे: (i) तिच्या कायाक्षेत्रािीि वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यावर
देखरे ख ठे वणे, (ii) वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासंबध
ं ी कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजनांबाबि सक्षि बॉडींना सल्िा पुरवणे व (iii) डेटा तवषयव्यिींनी
त्यांच्या डेटा संरक्षण हक्कांच्या संरक्षणासंबंधी के िेल्या ििारींची सुनावणी करणे.
10
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त्याव्यतिररि Corning च्या BCR्खािीि बांतधिक्यांनुसार िातहिी सूचनेि Corning डेटा तवषयव्यिींना याचीही िातहिी देईि
की डेटा तवषयव्यिीचे त्याच्या वा तिच्या वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यासंबंधाि कोणिेही नुकसान झाल्यास, डेटा
तवषयव्यिीिा दाद िागण्याचा व, सुयोग्य िेिे, सक्षि न्झयायाियीन वा पयावेक्षक प्राधीकरणाकडू न आदेशान्झवये वा वापरल्यास
अंिगाि Corning ििार यंत्रणेने ठरवल्यानुसार भरपाई तिळवण्याचा हक्क आहे. (या तवतशि हक्कांबाबि अतधक जाणण्यासाठी BCR्
ची कििे 5.4, 6.3 व 6.4 पाहा.
डेटा तवषयव्यिींकडू न वैयतिक डेटा िेट तिळविेिा नसेि िेिे, CORNING डेटा तवषयव्यिींना संबंतधि वैयतिक डेटाचे प्रवगा व
हा वैयतिक डेटा उगि झािा त्या स्त्रोिासंबधी, व िागू असल्यास, िो सावाजतनकररत्या प्रवेश असणाऱया स्त्रोिांपासून आिा का
यासंबधी िातहिी पुरविे. अशा घटनेि, वरीि िातहिी पुरविी जािे:
a.
b.
c.

वैयतिक डेटा तिळवल्यानंिर वाजवी कािावधीि, पण जास्िीि जास्ि एक ितहन्झयाच्या आि, वैयतिक डेटा प्रक्रिया
करण्याि आिेल्या तवतशि पररतस्ििींबाबि तवचार करून;
वैयतिक डेटा जर डेटा तवषयव्यिीशी संप्रेषणासाठी वापरायचा असल्यास, उतशराि उतशरा डेटा तवषयव्यिीशी
पतहल्या संप्रेषणाच्या वेळी; ककं वा
ककं वा िृिीय पक्षाकडे उघड होण्याच्या शक्यिेि, वैयतिक डेटा सवाप्रिि उघड होण्याच्या िारखेनंिर नाही, अशा वेळी.

डेटा तवषयव्यिींना िातहिी कळवण्याचे बंधन िागू होणार नाही जर (i)डेटा तवषयव्यिीकडे िातहिी आधीच आहे; वा (ii) यासाठी
प्रिाणाबाहेर प्रयत्न िागेि; वा (iii) असे रे कॉर्डिंग वा प्रकटीकरण तनयंत्रक अधीन आहे अशा कायद्याने अत्यावश्यक आहे व जो डेटा
तवषयव्यिीच्या वैध स्वारस्याचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य उपाय पुरविो; वा (iv) गुप्तिेच्या वैधातनक दातयत्वासतहि ईयू वा
राष्ट्रीय कायद्यांच्या दातयत्वाच्या अधीन वैयतिक डेटा गोपनीय रातहिाच पातहजे.
प्रवेश, दुरुस्िी, काढू न टाकणे, प्रक्रिया करणे तनबिंतधि करण्याचा हक्क, प्रक्रिया करण्यािा व डेटा पोटेबतिटीिा आक्षेप घेण्याचा हक्क
डेटा तवषयव्यिींच्या हक्कांतवषयी तवनंत्या प्राप्त करणे व त्यांना प्रतिसाद देणे यासाठी पुरेसे िागा Corning देऊ करिे.
प्रत्येक डेटा प्रयुिािा याचा हक्क आहे:
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ियाादते शवाय, वाजवी कािावधींदरम्यान, व ियाादब
े ाहेर उशीर वा खचा न करिा, व िागू असेि िेिे, राष्ट्रीय
कायद्यांबरहुकू ि CORNING कडू न हे प्राप्त करणे:
 डेटा तवषयव्यिीसंबंधी वैयतिक डेटावर प्रक्रिया के िी जाि आहे वा नाही याची पुिी,
 िसे असल्यास, क्रकिान प्रक्रिया करण्याच्या उद्देशांची, संबंतधि डेटाचे प्रवगा व प्राप्तकिे वा प्राप्तकत्यािंचे प्रवगा
ज्यांना वैयतिक डेटा उघड के िा आहे याची िातहिी; शक्य िेिे वैयतिक डेटा साठविा जाण्याचा कािावधी,
वा हे शक्य नसल्यास िो कािावधी ठरवण्यासाठी वापरिेिे तनकष; CORNING कडू न वैयतिक डेटाि प्रवेश,
दुरुस्िी वा काढू न टाकण्याच्या वा डेटा तवषयव्यिीसंबंधी प्रक्रिया करणे तनबिंतधि करण्याच्या वा प्रक्रिया
करण्यािा आक्षेप घेण्याच्या हक्काचे अतस्ित्व; पयावेक्षक प्राधीकरणाकडे ििार दाखि करण्याचा हक्क,
स्त्रोिाबािि कोणिीही उपिब्ध िातहिी (वैयतिक डेटा जेंव्हा डेटा तवषयव्यिीकडू न गोळा के िा नसेि िेंव्हा);
स्वयंचतिि तनणायशिीचे अतस्ित्व, प्रोिायबिंग सतहि, त्यािीि िका शास्त्राच्या अिापूणा िातहिीसतहि, िसेच
डेटा तवषयव्यिीसाठी अशा प्रक्रियेचे िहत्व व संभाव्य पररणािांसतहि;
 जेिे वैयतिक डेटाचे िृिीय देशाि12 हस्िांिरण होिे, िेिे हस्िांिरणासाठी वापरिेल्या सुयोग्य सुरक्षा
उपायांबाबि िातहिी; प्रक्रिया के िी जाि असिेल्या वैयतिक डेटासंबंधी डेटा सब्जेक्टिा सुगि स्वरूपाि
दळणवळण व कोणिीही उपिब्ध िातहिी, स्त्रोिांसह;
ियाादब
े ाहेर उशीरातशवाय, CORNING कडू न त्याच्या वा तिच्या संबंतधि चुकीच्या स्वरूपािीि वैयतिक डेटाची
सुधारणा ककं वा काढू न टाकणे, वैयतिक डेटा काढू न टाकणे ककं वा प्रक्रिया करणे तनबिंतधि करणे प्राप्त करणे;
त्याच्या वा तिच्या डेटा पोटेबतिटीच्या हक्काचे कायाान्झवयन करणे व त्याने वा तिने CORNING िा पुरविेिा त्याच्या वा
तिच्या संबंतधि वैयतिक डेटा व्यवतस्ििपणे आरे तखि, सािान्झयपणे वापरल्या जाणाऱया व यंत्राद्वारा वाचण्याजोग्या
स्वरूपाि CORNING कडू न प्राप्त करण्याचा हक्क प्राप्त करणे;
वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यािा (प्रक्रिया करणे CORNING च्या कायदेशीर स्वारस्यावर आधारिेिे असिाना) डेटा
प्रयुिाच्या तवतशि पररतस्ििीशी संबंतधि, भाग पाडणार्या कायदेशीर आधारावर कोणत्याही वेळी आक्षेप घेणे;

“िृिीय देश” याचा अिा युरोपीय आर्िाक क्षेत्र (EEA) बाहेरीि देश.

© 2018 Corning Incorporated. All Rights Reserved.



िेट िाके टटंगच्या उद्देशाने वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करण्यािा (अशा िेट िाके टटंगशी संबंतधि असिेल्या प्रोिायबिंग
सतहि) कोणत्याही वेळी व कायदेशीर आधार सांगायिा न िागिा आक्षेप घेणे.

CORNING त्यांच्याबाबि परररतक्षि करिे त्या वैयतिक डेटाि प्रवेश, दुरुस्िी व काढू न टाकणे, िसेच वैयतिक डेटावर प्रक्रिया करणे
िांबवणे व प्रक्रिया करण्यावर तनबिंध घािणे वा डेटा पोटेबतिटी प्राप्त करणे यांचे हक्क डेटा तवषयव्यिीिा पुरवण्यासंबंधी भूतिका व
जबाबदार्या यांचे वणान करण्यासाठी प्रक्रिया CORNING िध्ये स्िातपि आहे.
डेटा तवषयव्यिी त्यांच्या तवनंत्या privacy@corning.com येिे, स्िातनक पािळीवर एकिर तनयुि डेटा संरक्षण अतधकारी (“ADPO”)
वा स्िातनक गोपनीयिा संपका (“LPC”), ककं वा पोस्टि िेि, वैयतिकररत्या, दूरध्वनीद्वारा वा ईिेिद्वारा अन्झय व्यवसाय काया
प्रतितनधीिा सादर करू शकिाि.
कोणत्याही तवनंिीिा उत्तर देण्यास CORNING िा सक्षि करण्यासाठी डेटा तवषयव्यिींनी खािीि आवश्यक ओळख डेटा संप्रेतषि
करणे आवश्यक आहे: नाव, आडनाव, ई-िेि पोिि पत्ता व त्यांची ओळख पटवण्यास आवश्यक अन्झय िातहिी.
उघडपणे अवास्िव असिेल्या, खासकरून त्यांची संख्या, ककं वा त्यांचे पुनरावृत्ती होणारे घटक यांिुळे, अशा तवनंत्यांना CORNING
हरकि घेऊ शके ि.
ििार दाखि करण्याचा हक्क. Corning िागू वैयतिक डेटा संरक्षण तनयिांचे अनुपािन करि नसल्याचा डेटा तवषयव्यिीिा संशय
असल्यास पयावेक्षक प्राधीकरणाकडे ििार दाखि करण्याचा हक्कही डेटा तवषयव्यिींना आहे.
सुरतक्षििा व गोपनीयिा
CORNING ने िी गोळा करि असिेिा व ठे वि असिेिा वैयतिक डेटा गोपनीय ठे वण्यासाठी व अनतधकृ ि वा बेकायदेशीर
प्रकटीकरण ककं वा प्रवेश, अपघािी हानी, तवध्वंस, बदि ककं वा िोडिोड यांपासून त्याचे संरक्षण करण्यासाठी आधुतनक िंत्रज्ञान व
अंििबजावणीचा खचा िक्षाि घेऊन सुयोग्य व वातणतज्यकररत्या वास्िव असिेिी िांतत्रक आतण संघटनात्िक सुरक्षा उपाय पाविे
उचििी आहेि. या उपाययोजनांचा उद्देश संरतक्षि करण्याच्या वैयतिक डेटावरीि प्रक्रिया व स्वरूप यांिधीि अंगभूि
जोखिींसंबंधाि सुयोग्य पािळीच्या सुरतक्षििेची डेटा संरक्षणासंबंधीच्या िागू कायद्यांिधीि सुरतक्षििा आवश्यकिांशी सुसंगि
रीिीने खात्री करणे हा आहे.
CORNING तिच्या ज्या पुरवठादारांना वैयतिक डेटासाठी प्रवेश क्रदिा आहे त्यांची डेटा संरक्षण पद्धिी क्रकिान CORNING ने िागू
के ल्याइिकी कडक असल्याची खािरजिा करण्यासाठी सुयोग्य उपाययोजना करिे.
वैयतिक डेटा उल्िंघन नोरटक्रिके शन्झस
वैयतिक डेटा उल्िंघने13 तवतशि पररतस्ििींिध्ये सक्षि पयावेक्षक प्राधीकरणे व ग्रस्ि डेटा तवषयव्यिींसिोर नोरटक्रिके शन
रे जीिच्या अधीन आहेि.
या दातयत्वािा प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेसे िागा उपिब्ध आहेि याची खािरजिा CORNING करिे. खासकरून, CORNING
किाचाऱयांनी कोणिेही संशतयि वा प्रत्यक्ष वैयतिक डेटा उल्िंघन (वैयतिक डेटा ज्यावर आहे िे उपकरण गहाळ वा चोरी
होण्याच्या सिावेशासतहि) privacy@corning.com येिे वा संबंतधि ADPO वा LPC यांना कळविे पातहजे. Corning गोपनीयिा
कायाािय ियाादब
े ाहेर उशीरातशवाय संबंतधि Corning भागधारकांसह वैयतिक डेटा उल्िंघने हािाळिे.

CORNING सिुहांिगाि वा बाहेरीि वैयतिक डेटा हस्िांिरण
CORNING ही जागतिक संस्िा आहे, तजचे जगभराि कायदेशीर प्रभाग आहेि, व सीिा पार करणारे व्यवसाय, आयटी प्रणाल्या,
व्यवस्िापन संरचना व प्रक्रिया आहेि. असे असल्याने, CORNING िा अन्झय CORNING प्रभाग, पुरवठादार, िृिीय पक्ष यांना, त्याच
देशाि वा िो सुरुवािीिा पुरविा गेिा त्या देशाव्यतिररि अन्झय देशांिध्ये, वैयतिक डेटा हस्िांिररि करणे व/वा अन्झय देशांिध्ये
होस्ट के िे असू शकिाि अशा डेटाबेसेसिध्ये वैयतिक डेटा साठवण्याची वरचेवर गरज असिे. डेटा संरक्षणाच्या प्रभावी पािळ्या
पुरवण्याच्या, खासकरून युरोतपयन इकॉनॉतिक एररया (EEA) बाहेरीि CORNING प्रभागांकडे वैयतिक डेटा हस्िांिरणासंबंधी

“वैयतिक डेटा उल्िंघन” याचा अिा सुरतक्षििा उल्िंघन ज्यािुळे वहन के िेल्या, साठविेल्या वा अन्झयिा प्रक्रिया के िेल्या वैयतिक डेटाचा अपघािी वा अवैध
तवध्वंस, नुकसान, बदिाव, अनतधकृ ि प्रगटीकरण वा त्याि अनतधकृ ि प्रवेश असा असेि.
13
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प्रयत्नांिगाि, CORNING ने BCR या ईयू कायद्याने पुरविेिी ित्तवे, तनयि व साधनांच्या प्रणािीचा स्वीकार के िा आहे. अजून
तवतशिपणे:


CORNING प्रभागांकडे हस्िांिरणे: एका CORNING प्रभागाकडू न अन्झय CORNING प्रभागाकडे वैयतिक डेटाच्या
हस्िांिरणािा िि िेव्हाच परवानगी क्रदिी जाईि जेव्हा हस्िांिरण तवतशि व कायदेशीर व्यवसाय उद्देशावर
आधारिेिे असेि व प्राप्तकिाा प्रभाग हे धोरण व BCR व हस्िांिरणािा व (त्यापुढीि हस्िांिरणासतहि) त्यानंिरच्या
कोणत्याही प्रक्रिया करण्यािा िागू असणारे कोणिेही अतधक कडक स्िातनक कायदे यांच्या अनुपािनाची खात्री देिीि.
BCR्िध्ये पुरवल्यानुसार, जेव्हा एक CORNING प्रभाग त्याच्याििे अन्झय CORNING प्रभागािा वैयतिक डेटावर प्रक्रिया
करण्याची तवनंिी करिे िेव्हा प्रक्रिया करण्याची तवनंिी प्राप्त करणार्या CORNING प्रभागाने अशा प्रक्रियेसाठी असिेिे
िांतत्रक आतण संघटनात्िक सुरक्षा उपाय िागू करण्याची हिी देणारा अन्झय CORNING प्रभाग तनवडिा पातहजे व या
उपायांचे अनुपािन करण्याची खािरजिा के िी पातहजे. BCR ने बंतधि कोणिाही CORNING प्रभाग प्रक्रियाकिाा14
म्हणून अन्झय CORNING प्रभागाच्या विीने काि करिाना त्या पुरेशा हम्या पुरवण्याचे व BCR िध्ये असिेिे सवा
सुरतक्षििा उपाय पाळण्याचे, खासकरून वैयतिक डेटाचे हस्िांिरण करणार्या CORNING प्रभागाने पुरविेल्या सूचनांचे
अनुपािन करण्याचे व वैयतिक डेटाचे अपघािी ककं वा बेकायदेशीर तवध्वंस ककं वा अपघािी नुकसान, बदि, तवनाअनुििी
प्रकटीकरण ककं वा प्रवेश यांपासून पुरेसे संरक्षण देण्यासाठी िांतत्रक आतण संघटनात्िक सुरक्षा उपाययोजना करण्याचे
िान्झय करिे. त्या व्यतिररि, हस्िांिरण एकतत्रि तनयंत्रक म्हणून काया करणाऱया दोन CORNING प्रभागांिध्ये होि
असल्यास15, GDPR् अन्झवये दातयत्वे अनुपािन करण्याच्या, खासकरून डेटा तवषयव्यिीच्या हक्कांचे कायाान्झवयन
करण्यासंबंधीच्या, त्यांच्या संबंतधि जबाबदार्या तनधााररि करणारा िेखी करार अंतिि के िा जाईि.



CORNING सिूहाबाहेरीि प्रभागांकडे हस्िांिरण:
पुरवठादार: CORNING ने पुरवठादारांशी िेखी करार के िा ककं वा करणार आहे ज्यायोगे िे CORNING च्या
सूचनांबरहुकू ि वैयतिक डेटा प्रक्रिया करिीि, व सुयोग्य संरक्षण पािळीची खािरजिा करण्यासाठी सुयोग्य सुरतक्षििा
व गोपनीयिा उपायांची संरचना व अनुरक्षण करिीि. त्या व्यतिररि, CORNING िा अशा पुरवठादारांकडू न (i) या
धोरणाि असिेल्या िानकांशी क्रकिान सिकक्ष िानके िागू के ल्याची व (ii) पुरवठादारांनी डेटा संरक्षणासंबंधीचा िागू
कायद्यांचे, खासकरून वैयतिक डेटा हस्िांिरणासाठी व कोणत्याही त्यापुढीि हस्िांिरणासाठी िागू असिेल्यांचे,
अनुपािन के ल्याच्या सिाधानकारक ग्वाहीची आवश्यकिा असेि. अशा पुरवठादारांना वैयतिक डेटािध्ये प्रवेश के वळ
त्यांच्या िागू असिेल्या सेवा कं त्राटांिध्ये तनधााररि सेवा देण्यासाठीच्या उद्देशांसाठीच असेि. पुरवठादार या बंधनांची
पूिािा करि नाही असा तनष्कषा एखाद्या CORNING प्रभागाने काढल्यास, िे शीघ्रिेने योग्य कारवाई करे ि. आणखी,
CORNING ईयू बाहेरीि पुरवठादारांना िोपयिंि वैयतिक डेटा हस्िांिररि करि नाही जोपयिंि त्यांनी वैयतिक डेटाचे
संरक्षण करण्यासाठी संबंतधि ईयू डेटा संरक्षण आवश्यकिांनुसार सुयोग्य गोपनीयिा व सुरतक्षििा तनयंत्रणे (उदाहरणािा
जर िे अशा देशांिध्ये तस्िि आहेि जो वैयतिक डेटािा पुरेशा पािळीचे संरक्षण पुरवि नसल्यास ईयू कतिशनने संिि
के िेिी ईयू प्रिाण कं त्राट कििे पुरवठादाराने सही के िी आहेि). त्या व्यतिररि, एकत्र-तनयंत्रक नात्यासाठी (असल्यास),
Corning द्वारा कोणत्याही बाह्य एकत्र-तनयंत्रकांशी GDPR अनुपािनानुसार िेखी करार अंतिि के िा जाईि.





िृिीय पक्ष: CORNING प्रभागांना तवतशि वैयतिक डेटा िृिीय पक्षांना उघड करणे आवश्यक असू शकिे. खासकरून, असे
प्रकटीकरण िागू कायद्यांचे अनुपािन करण्यासाठी (उदा., कर प्रातधकरणांकडे पगार डेटाचे प्रकटीकरण) ककं वा जेव्हा डेटा
तवषयव्यिीचे आरोग्य ककं वा सुरतक्षििा धोक्याि आहे िेव्हा (उदा., अपघाि घडिो िेव्हा) आवश्यक असू शकिे.
CORNING तिच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीही वैयतिक डेटा उघड करू शके ि (उदा., न्झयायाियीन
वादािध्ये).

उत्तरदातयत्व
या धोरणाि तनधााररि असिेिी ित्तवे अनुपािन के ल्याचे तनदर्शाि करण्यासाठी CORNING ने खािीि उपाय अििाि आणिे
आहेि:
i)

प्रक्रिया करण्याच्या कृ िींच्या नोंदी

“प्रक्रियाकिाा” याचा अिा नैसर्गाक वा कायदेशीर व्यिी, सावाजतनक प्राधीकरण, एजन्झसी वा अन्झय कोणिीही बॉडी जी तनयंत्रकाच्या विीने वैयतिक डेटावर प्रक्रिया
करिे असा असेि.
15 दोन वा अतधक तनयंत्रक जे एकतत्रिपणे प्रक्रिया करण्याचे उद्देश वा साधने ठरविाि.
14
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CORNING वैयतिक डेटाबाबि प्रक्रिया करण्याच्या कृ िींच्या नोंदी राखिे16. या नोंदी कोणत्याही सक्षि पयावेक्षक प्राधीकरणािा
िपास करण्याच्या उद्देशाने उपिब्ध असल्या पातहजेि.
ii)

रचनेअन्झवये व पूवातनधााररिपणे डेटा संरक्षण

साधने ठरविाना व प्रक्रिया करिाना या दोन्झही वेळी डेटा संरक्षण आवश्यकिांची पूिािा करणे व डेटा तवषयव्यिींच्या हक्कांचे
संरक्षण करणे यासाठी CORNING ने डेटा संरक्षण ित्तवे प्रभावी पद्धिीने अििाि आणण्यासाठी सुयोग्य िांतत्रक व संस्िात्िक उपाय
अििाि आणिे पातहजेि व प्रक्रिया करण्याि आवश्यक सुरक्षा उपाय एकातत्िक के िे पातहजेि.
त्या व्यतिररि, प्रक्रिया करण्याच्या प्रत्येक तवतशि उद्देशासाठी आवश्यक तििकाच वैयतिक डेटा प्रक्रिया के िा जाईि याची,
पूवातनधााररिपणे, खात्री करण्यासाठी CORNING ने सुयोग्य िांतत्रक व संस्िात्िक उपाय अििाि आणिे पातहजेि. हा तनयि
संग्रतहि के िेिा एकू ण वैयतिक डेटा, त्यांचा साठवण कािावधी व त्यांिध्ये प्रवेश प्राप्ती यांना िागू होिो.
iii)

डेटा संरक्षण प्रभाव िूल्यांकने

प्रक्रिया करण्याने डेटा तवषयव्यिींचे हक्क व स्वािंत्र्ये यांना उच्च जोखीि असू शकिे िेंव्हा CORNING डेटा संरक्षण प्रभाव िूल्यांकने
(वा डीपीआयए) करिे17. प्रक्रिया करण्याने डेटा तवषयव्यिींचे हक्क व स्वािंत्र्ये यांच्यावर पडू शकणारा प्रभाव ओळखण्यासाठी
डीपीआयए प्रक्रिया करण्याच्या कृ िींचे िूल्यांकन करिे व त्या प्रभावाचे व्यवस्िापन करण्यासाठी तशिारशी देिे.
V.

या धोरणाचे अनुपािन करण्यासाठी बांतधिकी व अििाि आणिेिी साधने

CORNING ने जागतिक प्रिुख गोपनीयिा अतधकारी (“GCPO”), प्रादेतशक डेटा गोपनीयिा व्यवस्िापक, तनयुि डेटा संरक्षण
अतधकारी (GDPR व/वा डेटा संरक्षणासंबंधीचा िागू कायद्यान्झवये आवश्यक िेिे), व स्िातनक गोपनीयिा संपका यांनी बनिेिे
CORNING गोपनीयिा कायाािय (“CPO”) स्िातपि के िे आहे. या धोरणाचे व BCR् चे अनुपािन िसेच हे धोरण व BCR आतण
संबंतधि धोरणे व प्रक्रिया यांकररिा आवश्यक असिेिी कोणिीही उत्िांिी सुरू व सिन्झवतयि करण्यास CORNING सिूह पािळीवर
CPO जबाबदार आहे. CORNING या धोरणाशी सुसंगििा िपासण्यासाठी व CORNING प्रभाग व किाचारी प्रक्रिया करि असिेल्या
वैयतिक डेटावर िागू होणारे , कायदे, आवश्यकिा व कं त्राट करार यांच्या अनुपािनाची खात्री करण्यास िदि करणारे कायाििही
वेळोवेळी परररतक्षि करिे.
आिचे धोरण व BCR तबनचूक, सवासिावेशक, ठळकपणे प्रदर्शाि, संपूणापणे कायाान्झवतयि व उपिब्ध असल्याची िपासणी करण्यास
CORNING िा सक्षि करणारे वेळोवेळचे कायािि व िेखापररक्षणे अशा कायाििाि सिातवि असिाि.
डेटा संरक्षण सिस्यांबाबि किाचारी जाणीव वाढवण्यासाठी Corning ने प्रतशक्षण कायािि अििाि आणिा आहे. वैयतिक डेटा
गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे ककं वा िो पाहणे हे करणार्या नव्या ककं वा प्रासंतगक किाचार्यांना एक डेटा संरक्षण प्रतशक्षण
कायािि पूणा करणे अतनवाया राहीि. यातशवाय, वैयतिक डेटा गोळा करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे ककं वा िो पाहणे हे करणार्या
सवाच किाचार्यांना तनयतििपणे असा एक कायािि पूणा करावा िागेि.
त्या व्यतिररि, हे धोरण, BCR व सवा संबंतधि धोरणे, कायापद्धिी वा िागादशाक ित्तवे अद्ययावि व िागू के िी जाण्याची खात्री
करण्यासाठी डेटा संरक्षण अनुपािन आढावे अंिगाि वा बाह्य पिकांििे तनयिीिपणे घेििे जािीि.

VI.

दावे हािाळणी व अंििबजावणी यंत्रणा

ही धोरणे व BCR यांच्याशी सुसंगि नसिेल्या कोणत्याही प्रकारे वैयतिक डेटाि प्रवेश, प्रक्रिया ककं वा वापर झाल्यास, CORNING
प्रभाग सुयोग्य उपाययोजक कृ िी करिीि, ज्याि िागू कायद्यांनुसार तशस्िभंग तनबिंधांचा सिावेश असू शके ि.
डेटा तवषयव्यिीिा असा तवश्वास असेि की BCR वा या धोरणाचे उल्िंघन झािे आहे ज्याि BCR ककं वा या धोरणाशी तवसंगि
प्रकारे त्याचा वैयतिक डेटा प्रक्रिया के िा गेिा, िर खािी वणान के ल्यानुसार डेटा तवषयव्यिी ििार करू शकिो.
डेटा तवषयव्यिीकडू न प्राप्त डेटा संरक्षण ििारींची हािाळणी व डेटा संरक्षण ििारींची नोंद, िपास व प्रतिसाद यांसंबंधी भूतिका व
जबाबदार्या यांचे वणान करण्यासाठी कायापद्धिी CORNING िध्ये स्िातपि आहे.
16
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Corning.com वर डेटा तवषयव्यिीच्या ििारी देण्यासाठी योग्य िी टू ल्स आहेि ज्यांिध्ये खािीिपैकी क्रकिान एकाचा सिावेश
आहे:



ििार िॉिासाठी वेब बिंक,
ईिेि पत्ता, टेतििोन ििांक, वा पोस्टि पत्ता.

किाचाऱयांनी सादर के िेल्या डेटा संरक्षण ििारी
CORNING किाचारी त्यांच्या डेटा संरक्षण ििारी CORNING चे इन्झरानेट व CORNING वेबसाईटवरीि बाह्य िे बसंगवर उपिब्ध
डेटा संरक्षण ििार िॉिाद्वारा सादर करू शकिाि. डेटा संरक्षण ििार िॉिा पूणा के ल्यानंिर, िो िॉिा खािीि पद्धिींनी सबतिट
करिा येऊ शके ि:



CPO िेिबॉक्स, privacy@corning.com िा ईिेि
ईिेि, पोस्टि िेि, वा तनयुि डेटा संरक्षण अतधकारी वा स्िातनक गोपनीयिा संपका वा एचआर, तविी, िाके टटंग,
जागतिक पुरवठा व्यवस्िापन आतण आरोग्य व सुरतक्षििा खािी िसेच अन्झय कोणिीही आवश्यक व्यवसाय काये
यांच्याकडे व्यतिगिररत्या पोचवणे

अन्झय डेटा तवषयव्यिी (उदा., हंगािी कािगार, पुरवठादार, ग्राहक) यांनी सादर के िेल्या डेटा संरक्षण ििारी
अन्झय डेटा तवषयव्यिी गोपनीयिा ििारी CORNING वेबसाईटवरीि बाह्य िे बसंगवर उपिब्ध गोपनीयिा ििार िॉिाद्वारे सादर
करू शकिाि. डेटा संरक्षण ििार िॉिा पूणा के ल्यानंिर, िो िॉिा खािीि पद्धिींनी सबतिट करिा येऊ शके ि:



ईिेि, पोस्टि िेि, वा तनयुि डेटा संरक्षण अतधकारी वा स्िातनक गोपनीयिा संपका , ग्राहक सेवा प्रतितनधी, GSM
प्रतितनधी वा तविी व िाके टटंग प्रतितनधी यांच्याकडे व्यतिगिररत्या पोचवणे
CPO िेिबॉक्स, privacy@corning.com िा ईिेि

ििार नोंदिी जािे, िेव्हा तिची पोचपाविी क्रदिी जािे व वास्िव कािावधीि (म्हणजे तवनंिी प्राप्त झाल्यापासून एक ितहन्झयाच्या
आि, गुंिागुंि व तवनंत्यांची संख्या तवचाराि घेऊन आवश्यक िेिे आणखी दोन ितहने वाढवून) िी हािाळिी जािे. असे वाढवणे
िागू असल्यास CORNING त्याबाबि डेटा तवषयव्यिीिा कळवेि.
डेटा तवषयव्यिी Corning च्या उत्तरांनी सिाधानी नसेि, वा डेटा तवषयव्यिीिा उपिब्ध अंिगाि ििार यंत्रणा टाळणे पसंि
असेि, िर संबंतधि पयावेक्षक प्राधीकरणाकडे ििार दाखि करण्याचा18 व/वा सक्षि न्झयायक्षेत्र अतधकाऱयाकडे दाद िागण्याचा डेटा
तवषयव्यिीिा अतधकार आहे19.

VII.

CORNING संपका बबंद ू

हे धोरण, वा कोणत्याही ििारी, तवनंत्या (प्रवेश, आक्षेप वा दुरुस्िी तवनंत्या) यांवरीि कोणत्याही प्रश्ांसाठी, CPOशी येिे संपका
साधण्यासाठी आम्ही िुम्हािा उत्तेजन देिो:

Corning Privacy Office
One Riverfront Plaza
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
Privacy@corning.com
18
19

GDPR िागू आहे िेि,े डेटा तवषयव्यिीच्या सवयीच्या तनवासाच्या ईयू सदस्य राज्याि, त्याच्या कािाच्या रठकाणी वा कतिि उल्िंघनाच्या रठकाणी.
GDPR िागू आहे िेि,े स्िातनक डेटा तनयंत्रकाची आस्िापना असिेल्या वा डेटा तवषयव्यिीच्या सवयीच्या तनवासाच्या सदस्य राज्याच्या न्झयायाियाि.
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िुम्ही CORNING किाचारी असल्यास, िुम्ही िुिच्या स्िानाच्या वा तडतव्हजनच्या तनयुि डेटा संरक्षण अतधकारी (असल्यास) वा वा
एचआर तनदेतशि संपकााशीही संपका साधू शकिा.
VIII.

सुधारणा

या धोरणाि वेळोवेळी सुधारणा होऊ शकिे. या धोरणाची नवीनिि आवृत्ती इन्झरानेट व बाह्य वेबसाईटवर पोस्ट के िी जाईि व
योग्य असल्यानुसार किाचार्यांना तविररिही (हाडा कॉपी वा इिेक्रॉतनक आवृत्ती) के िी जाऊ शके ि.
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