
 
 
 

SprintLink International Philippines, Inc. 

PATAKARAN SA PRIVACY NG DATA NG INTEGRITY LINE 

 
1. Ano ang T-Mobile Integrity Line? 

Ang T-Mobile US, Inc. na may nakarehistrong address na 12920 Se 38th St., Bellevue, WA 98006, USA at 
ang mga subsidiary nito (na sama-samang tatawaging "T-Mobile") kabilang ang SprintLink International 
Philippines, Inc., SyCipLaw Center, 105 Paseo de Roxas, Makati City, Metro Manila, Philippines 
("SprintLink"), ay nagpatupad ng Kodigo ng Asal sa Negosyo ("Kodigo") na sumasalamin sa paninindigan 
ng T-Mobile sa mga etikal na kagawian sa negosyo. 

Inaasahan ang lahat ng empleyado ng T-Mobile na kumilos nang naaayon sa mga pamantayang nakasaad sa 
Kodigo at iniaatas sa kanilang magsalita at mag-ulat ng anumang paglabag sa mga patakaran ng T-Mobile, 
sa Kodigo, o sa anumang batas o regulasyon. Ang Integrity Line ay isang paraan upang makapagbahagi ang 
mga empleyado o interesadong third party ng mga alalahaning maaaring mayroon sila, o upang makahiling 
sila ng gabay tungkol sa dapat gawin kung sa palagay nila ay may paglabag o mukhang may hindi tama. 

2. Sino ang may responsibilidad sa pagpoproseso ng data? 

Responsibilidad ng SprintLink ang pagpoproseso ng personal na data kasama ng Integrity Line. 
Makakaugnayan ang opisyal ng proteksyon ng data ng SprintLink sa: privacy@t-mobile.com.  

3. Aling impormasyon ang maaaring iulat sa pamamagitan ng Integrity Line? 

Kung sa palagay mo ay may naganap na paglabag sa Kodigo, dapat mong iulat sa iyong direktang supervisor 
o lokal na manager ang naturang pinaghihinalaang paglabag. Kung hindi ka kumportableng mag-ulat sa iyong 
lokal na pangasiwaan, o kung sa palagay mo ay hindi natugunan nang maayos ang iyong ulat pagkatapos ng 
pag-uulat, maaari kang mag-ulat ng mga alalahaning nauugnay sa mga paksang nakalista sa ibaba sa parent 
na kumpanya na matatagpuan sa United States sa pamamagitan ng Integrity line.  

Maaari kang mag-ulat ng mga alalahanin tungkol sa mga sumusunod na aktwal o pinaghihinalaang paglabag 
("Mga Saklaw na Isyu"): 

(1) ang may layunin, hindi etikal, o kahina-hinalang pag-record ng mga pinansyal na tala o ulat, (2) 
pagbibigay o pagtanggap ng mga regalo o bayad sa/mula sa mga vendor, supplier, dealer, iba pang third party 
o opisyal ng pamahalaan na may hangaring makaimpluwensya nang mali, (3) mga paglabag sa o hindi 
pagsunod sa isang panuntunan, regulasyon, o batas, (4) kapag nagresulta ang pagkilos ng isang empleyado o 
ibang tao sa sitwasyon kung saan nakompromiso ang tungkulin ng katapatan ng empleyado sa T-Mobile o 
ang kakayahan ng empleyado na kumilos sa kapakinabangan ng kumpanya, (5) hindi pinapahintulutang 
access sa, paghahayag, o maling paggamit sa sensitibong impormasyon ng customer, (6) ang pagtanggi sa 
mga normal na pribilehiyo o karapatan batay sa protektadong uri ng indibidwal, (7) hindi pinapahintulutang 
access sa, paghahayag, o maling paggamit sa sensitibong impormasyon ng customer, (8) anumang 
sitwasyong kinasasangkutan ng hindi tamang pag-iimbak, paghawak, o pagtatapon ng mapanganib o 
basurang materyal o hindi pagsunod sa mga patakaran sa sustainability ng kumpanya, (9) sinasadyang 
panloloko upang masiguro ang kalamangang hindi patas o labag sa batas, (10) hindi kanais-nais na pag-
uugaling nananakot, masama, o mapang-abuso na nakabatay sa protektadong uri ng indibidwal, (11) hindi 
pagsunod sa isang patakaran, batas, o regulasyong negatibong nakakaapekto sa kalusugan o kaligtasan ng 
mga empleyado, partner sa negosyo, dealer, o customer ng T-Mobile, (12) anumang uri ng paghihiganti laban 
sa isang indibidwal dahil sumalungat siya sa isang kasanayang labag sa batas o nagsampa siya ng kaso, 



 
 
tumestigo, tumulong, o lumahok sa isang imbestigasyon, (13) isang pagkilos o sitwasyong nakakaapekto sa 
seguridad ng mga empleyado, dealer, partner sa negosyo, o customer, (14) anumang hindi kanais-nais at 
nakakapanakit na sekswal na pananamantala o sekswal na nakakapanakit na pahayag o aktibidad, (15) hindi 
pinapahintulutang access sa, paghahayag, o maling paggamit ng impormasyon sa negosyo na kumpidensyal 
o pagmamay-ari ng T-Mobile, (16) mga insidenteng nauugnay sa pagkuha ng pera, kalakal, o ibang ari-arian 
nang hindi gumagamit ng puwersa (17) kapag nakibahagi ang isang empleyado sa pagkasira, pagkawala, o 
pag-aaksaya ng mga asset ng kumpanya sa pamamagitan ng sinasadyang maling pagkilos o kapabayaan. 
 

4. Paano gumawa ng ulat sa Integrity Line? 

Maaari kang mag-ulat ng anumang Saklaw na Isyu sa pamamagitan ng T-Mobile Integrity Line sa 
https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line. Ang Integrity Line ay pinapangasiwaan ng 
isang third party, na tinatawag na Convercent, Inc. na matatagpuan sa 3858 Walnut Street, Suite #255 Denver, 
CO 80205, USA ("Convercent"). 
 

5. Aling mga kategorya ng personal na data ang maaaring iproseso dahil sa isang ulat sa Integrity 
Line?  

Maaaring iproseso ang mga sumusunod na kategorya ng personal na data: 

• pagkakakilanlan, tungkulin, at mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan (hal., pangalan at 
apelyido, mga kredensyal sa pagpapatunay, identification number, titulo sa trabaho, address 
ng trabaho, numero ng telepono, email address) ng mga taong nag-uulat; 

• pagkakakilanlan, tungkulin, at mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng sinumang taong 
paksa ng pag-uulat, kabilang ang ngunit hindi limitado sa sinumang saksi at/o akusado; 

• pagkakakilanlan, tungkulin, at mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga taong 
nauugnay sa pagpoproseso ng mga iniulat na detalye; 

• personal na data na nakasaad sa (i) mga iniulat na detalye, (ii) mga pakikipag-ugnayan at iba 
pang impormasyong kinolekta at sinuri kaugnay ng pag-uulat at kasunod na imbestigasyon 
ng mga iniulat na detalye, at (iii) ulat ng imbestigasyon; at 

• personal na data na nakasaad sa impormasyong tumutukoy sa resulta at mga kinahinatnan 
ng imbestigasyon ng mga iniulat na detalye. 

Kapag hindi nakapagbigay ng personal na data na may kaugnayan sa mga iniulat na detalye, maaaring 
maantala o maging imposible para sa SprintLink na aksyunan ang anumang ulat na isinusumite mo. 
 

6. Ano ang mga layunin ng pagpoproseso ng data? 

Ang pagpoproseso ng personal na data na nakasaad sa mga ulat na isinusumite sa pamamagitan ng Integrity 
Line at na nakukuha sa panahon ng anumang imbestigasyon ay mahalaga upang maipatupad ang Kodigo, 
matiyak ang pagsunod ng kumpanya sa naaangkop na batas, at mapanatili ang integridad at etika sa mga 
kagawian ng negosyo. Nagbibigay-daan ito sa imbestigasyon ng iniulat na asal o pagkilos at anumang 
kinakailangang parusa batay sa naturang imbestigasyon, gaya ng nakasaad sa abisong ito. 
 

7. Ano ang mga legal na batayan para sa pagpoproseso ng data? 

Ang mga legal na batayan para sa pagpoproseso ng SprintLink sa personal na data na may kaugnayan sa 
Integrity Line ay ang mga sumusunod: 
 

• Kailangan ang pagpoproseso para sa mga lehitimong interes na hinahangad ng SprintLink at/o T-
Mobile batay sa isang pagtatasa sa mga lehitimong interes ng SprintLink at/o T-Mobile at mga 

https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line


 
 

nauugnay na interes o pundamental na karapatan at kalayaan ng mga data subject. Kabilang sa mga 
lehitimong interes ng SprintLink at/o T-Mobile ang imbestigasyon at pagsasagawa ng mga 
naaangkop na pagkilos na nauugnay sa Mga Saklaw na Isyu, kabilang ang mga potensyal na paglabag 
sa Kodigo, upang matiyak ang pagsunod at mapatunayan, maisagawa, o maprotektahan ang mga 
legal na claim sa kontekstong ito. Maaaring kabilang din sa mga lehitimong interes ng SprintLink at 
T-Mobile ang: 

o pagpigil sa panloloko at maling pagkilos kaugnay ng accounting, mga internal na kontrol ng 
accounting, mga usaping nauugnay sa pag-audit, at pag-uulat;  

o paglaban sa panunuhol, krimen sa bangko at pananalapi, at insider trading; at 
o proteksyon sa mga lehitimong interes sa kalikasan at mga karapatang pantao. 

 
Kapag hindi naabot ang mga lehitimong interes na ito, maaaring magtamo ang SprintLink at/o T-
Mobile ng malulubhang kahihinatnan. 

 
• Kung naaangkop, maaari din kaming umasa sa kaalamang kinakailangan ang pagpoproseso para sa 

pagsunod nang may legal na obligasyon kung saan napapailalim ang SprintLink o para sa 
pagsasagawa ng gawaing isinasagawa sa interes ng publiko. 

 
8. Sino ang maaaring gumamit sa Integrity Line? 

Ang mga indibidwal, kabilang ang mga empleyado at opisyal ng T-Mobile at ang mga subsidiary nito, 
miyembro ng Lupon ng Mga Direktor ng T-Mobile, kasosyo sa negosyo (kabilang ang mga ahente, 
kontratista, vendor, at supplier), at iba pang third party ay maaaring gumawa ng mga ulat alinsunod sa 
Seksyon 3 sa itaas. 

9. Pinapanatili bang kumpidensyal ang impormasyon? 

Sa hangganan ng paghahayag mo sa iyong pagkakakilanlan kapag inihain ang iyong ulat, ituturing ang data 
ng pagkakakilanlan mo gaya ng inilalarawan sa ibaba: 

Kung posible, kumpidensyal na ipoproseso ang pagkakakilanlan ng taong nag-uulat nang may magandang 
layunin. Ang mga tao lang na kailangang-kailangang makaalam ang mangongolekta at magpoproseso sa mga 
ulat. Mapapailalim ang mga taong ito sa isang partikular na tungkulin sa pagiging kumpidensyal. 

Bilang patakaran, hindi ihahayag sa mga third party ang pagkakakilanlan ng taong gumagawa ng ulat nang 
may magandang layunin gaya ng nakasaad sa ibaba. Bilang bahagi ng anumang imbestigasyon, sa 
pangkalahatan ay kakailanganin ng SprintLink na ihayag ang iyong pagkakakilanlan sa inaakusahang tao (o 
sa sinupamang taong binanggit sa ulat). Maaari ding mangyari ang mga paghahayag sa iba pang third party, 
gaya ng mga regulator, auditor, forensic service provider, legal na tagapayo, at tagapagpatupad ng batas:  

• kung makatuwirang kinakailangan ang pagbabahagi sa pagkakakilanlan ng tao para sa wastong 
pagpoproseso ng ulat at/o upang makapagsagawa ng higit pang imbestigasyon at/o makagawa ng 
mga hakbang nang may pagsasaalang-alang sa imbestigasyon; at/o  

• kung iniaatas ng batas ang paghahayag sa pagkakakilanlan ng tao (kung saan maaaring may kasama 
itong kahilingan mula sa regulator upang malaman ang pagkakakilanlan, sa kundisyong iniaatas sa 
amin ng batas na sumunod sa ganitong kahilingan) o iniaatas ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng 
batas.  

10. Ililipat ba sa mga third party at sa ibang bansa ang personal na data? 

Bilang karagdagan sa mga third party na iyon na binanggit sa itaas, ang personal na data sa loob ng anumang 



 
 
ulat na ginawa sa pamamagitan ng Integrity Line ay ibabahagi sa T-Mobile US, Inc. at sa Convercent, na 
parehong matatagpuan sa United States. Ang SprintLink, T-Mobile US, Inc., at ang Convercent ay may mga 
kasunduan sa paglilipat at pagpoproseso ng data kung iniaatas ng naaangkop na batas.  

11. Ano ang mangyayari sa iyong ulat? 

Ang mga ulat na maituturing na partikular at nauugnay sa Mga Saklaw na Isyu ay ipapadala sa departamento 
ng Pagsunod at Etika ng T-Mobile na nakabase sa United States para sa higit pang pagsusuri at imbestigasyon 
kung naaangkop. Kung kailangan, ibabahagi nila ang ulat sa mga advisor, o kumpanya ng forensic o ng pag-
audit kung naaangkop depende sa paksa ng ulat.  

Tatanggihan at aalisin ang mga hindi saklaw na ulat at ipapaalam sa nag-ulat na dapat niyang ipaalam ang 
kanyang alalahanin sa lokal na pangasiwaan dahil hindi mapapangasiwaan ang ulat sa pamamagitan ng 
Integrity Line. 

Kung mapapatunayan ang isang ulat sa proseso ng imbestigasyon, hanggang sa kinakailangan upang 
maremedyuhan at/o maparusahan ang napatunayang maling pagkilos, aabisuhan ang (mga) line manager ng 
mga apektadong empleyado kung kinakailangan batay sa kalubhaan at katangian ng napatunayang ulat. 

Hindi nangyayari ang awtomatikong pagpapasya kaugnay ng personal na data na ipinoproseso sa konteksto 
ng Integrity Line.  

12. Pagbibigay-alam sa mga empleyadong paksa ng ulat 

Ipapaalam sa mga empleyado, sa lalong madaling panahon, na naging paksa sila ng ulat pagkatapos na itala 
ang ulat alinsunod sa naaangkop na batas. Gayunpaman, maaaring iantala ang naturang pagbibigay-alam 
kung kinakailangan ito para sa imbestigasyon o iba pang layuning nauugnay sa pagpapatunay. 

13. Ano ang mga kahihinatnan ng isang mapang-abusong ulat?  

Ang mga mapang-abusong ulat, kabilang ang mga ulat na may hindi magandang layunin, ay maaaring 
magresulta sa kaparusahan, na maaaring umabot sa at kinabibilangan ng pagkakaalis sa trabaho, at mga legal 
na parusa alinsunod sa mga naaangkop na batas sa pagtatrabaho at anupamang naaangkop na panuntunan o 
regulasyon.  

14. Pagpapanatili ng impormasyon 

Ang anumang impormasyong kinolekta bilang resulta ng ulat ay papanatilihin lang sa loob ng panahong 
kinakailangan at para sa layunin kung bakit ito kinolekta alinsunod sa naaangkop na batas, gaya ng 
inilalarawan sa ibaba.  

Aalisin kaagad ang personal na data na nauugnay sa mga ulat na mapag-aalamang kahina-hinala o hindi totoo. 
Ang personal na data na nauugnay sa mga ulat na dahilan ng imbestigasyon ay agad na aalisin o gagawing 
anonymous at karaniwan itong ginagawa sa loob ng 6 na buwan pagkatapos makumpleto ang imbestigasyon, 
maliban na lang kung may mga sinimulang parusa o legal na paglilitis gaya ng nakasaad sa itaas, sa 
sitwasyong ito, papanatilihin ang data hanggang sa magkaroon ng pinal na konklusyon ang mga naturang 
paglilitis. 

15. Mga karapatan kaugnay ng Personal na Data 

Ang mga indibidwal (gaya ng sinumang nag-uulat o taong paksa ng ulat) ay maaaring may ilang karapatang 
nauugnay sa kanilang personal na data na ipinoproseso gaya ng inilalarawan sa patakarang ito. Nakabuod 



 
 
ang mga ito sa ibaba. Pakitandaang ang paggamit sa mga karapatang ito ay napapailalim sa ilang partikular 
na pag-aatas at kundisyon na nakasaad sa naaangkop na batas.  

Maaari ding limitado ang mga karapatang ito sa ilang sitwasyon, halimbawa, kung ang pagtupad sa 
kahilingan ay magbubunyag ng personal na impormasyon tungkol sa ibang tao, kung saan malalabag ng mga 
ito ang mga karapatan ng iba (kabilang ang SprintLink) o kung hihilingin sa amin ng isang indibidwal na i-
delete ang impormasyon na iniaatas sa amin ng batas o na mayroon kaming mga lehitimong interes na itago. 
Kasama sa mga naaangkop na lokal na batas ang mga nauugnay na pagbubukod. Ipapaalam ng SprintLink sa 
mga indibidwal ang anumang nauugnay na pagbubukod na inaasahan nito kapag tumutugon sa anumang 
kahilingang natanggap. 

Maaaring may mga karapatan din ang mga indibidwal na magsampa ng reklamo sa isang awtoridad na 
nangangasiwa sa proteksyon ng data.  

Kung gusto mong gamitin ang mga karapatang ito, dapat kang makipag-ugnayan sa privacy@t-mobile.com.  

(i) Karapatan sa Pagbawi 

Kung ang mga indibidwal, sa partikular, ang taong nag-uulat, ay nagbigay ng kanyang pahintulot para sa 
anumang aktibidad sa pagpoproseso ng personal na data, maaari niyang bawiin ang kanyang pahintulot 
anumang oras at magkakaroon ito ng bisa sa hinaharap. Hindi maaapektuhan ng naturang pagbawi ang 
pagiging legal ng pagpoproseso bago ang pagbawi sa pahintulot.  

(ii) Karapatan sa pag-access 

Maaaring magkaroon ng karapatan ang mga indibidwal na kumpirmahin sa SprintLink kung ipinoproseso 
ang kanilang personal na data, at kung ipinoproseso ito, may karapatan silang humiling ng access sa personal 
na data na iyon kabilang ang mga kategorya ng personal na data na ipinoproseso, layunin ng pagpoproseso, 
at mga tatanggap o kategorya ng mga tatanggap. May karapatan ang mga indibidwal na magkaroon ng kopya 
ng personal na data na ipinoproseso. 

Dahil maaaring kailangang isaalang-alang ang interes ng iba, hindi ito isang ganap na karapatan at maaaring 
malimitahan ng mga interes ng iba pang indibidwal ang karapatan sa pag-access. Ang karapatan sa pag-
access, halimbawa, ay hindi nalalapat kung maghahayag ito ng impormasyon na alinsunod sa batas o ayon 
sa katangian nito ay dapat panatilihing kumpidensyal, dahil sa mga nananaig na lehitimong interes ng third 
party sa partikular. 

(iii) Karapatan sa pagwawasto 

Maaaring magkaroon ng karapatan ang mga indibidwal na humiling sa amin ng pagwawasto ng hindi tumpak 
na personal na data tungkol sa kanila. Depende sa mga layunin ng pagpoproseso, maaaring magkaroon ng 
karapatan ang mga indibidwal na kumpletuhin ang kulang na personal na data, kabilang dito ang pagbibigay 
ng karagdagang pahayag.  

(iv) Karapatan sa pagbubura (karapatang makalimutan) 

Maaaring magkaroon ng karapatan ang mga indibidwal na humiling na magbura ng personal na data tungkol 
sa kanila. 

(v) Karapatan sa paghihigpit sa pagpoproseso 



 
 
Sa ilang partikular na sitwasyon, maaari kang magkaroon ng karapatang hilingin sa amin na paghigpitan ang 
pagpoproseso ng iyong personal na data. Sa ganitong sitwasyon, mamarkahan ang nauugnay na data at 
maipoproseso lang namin ito para sa ilang partikular na layunin. 

(vi) Karapatan sa portability ng data 

Maaaring magkaroon ng karapatan ang mga indibidwal na makatanggap ng personal na data tungkol sa kanila, 
na ibinigay nila, sa isang format na may istruktura, karaniwang ginagamit, at nababasa ng machine at maaari 
silang magkaroon ng karapatang ilipat ang data na iyon sa ibang entity. 

_____________________________________________________________________________________ 

(vii) Karapatang tumutol  

Sa ilang partikular na sitwasyon at batay sa kanilang partikular na sitwasyon, maaaring magkaroon 
ng karapatan ang mga indibidwal na tutulan anumang oras ang pagpoproseso namin sa kanilang 
personal na data at maaatasan kaming huwag nang iproseso ang kanilang personal na data sa 
pamamagitan nito. 
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