 Carrier Global Corporationוחברות הבת והחברות המסונפות שלה (ביחד ” ) “Carrierנושאות
באחריות לפרטיות של הגשות המועמדות ומערכות הגיוס המקוונות ולכל מידע שאדם מסוים עשוי לספק
במהלך ביקוש הזדמנויות תעסוקה ב . Carrier -ל Carrier-יש מערכות שונות לקבלה ולבדיקה של
בקשות מועמדות למשרה בארצות שונות .הודעת פרטיות זו למגיש מועמדות למשרה מכסה הן מערכות
אלקטרוניות ש Carrier-הטמיעה עבור מגישי מועמדות והן את התהליכים שמקומות מסוימים עשויים
להשתמש בהם אשר אינם מערבים מערכת מקוונת .עבור שתי הגישות , Carrierהטמיעה אמצעים
טכניים ,מנהליים ופיזיים לשמירה על נתונים אישיים שאנו עשויים לאסוף.
מערכות הגשת המועמדות והגיוס המקוונות של  Carrierכולל אתר האינטרנט  ,Careersמשמשות
למטרות גיוס עובדים ,כדי לאפשר לאנשים להגיש מועמדות לעבודה ב Carrier-וכדי להבטיח שCarrier-
מצייתת לדרישות החוק והתקינה הרלוונטיות בקבלת מועמדויות למשרה .מערכות אלו מיועדות
למבקרים לשם בדיקה וייתכן שגם להגשת מועמדות להזדמנויות תעסוקה ב .Carrier-אין להשתמש
במערכות המקוונות של  Carrierלהגשת מועמדות למשרה ולגיוס לכל מטרה אחרת.
למעט חריגים ספורים  , Carrierמקבלת מועמדויות אך ורק מאנשים מעל גיל  .18אם גילך מתחת ל,18-
אל תספק ל Carrier-את הפרטים האישיים שלך למטרות הגשת מועמדות למשרה ,אלא אם כן
התבקשת לפעול אחרת.
ייתכן שיוכנסו בהודעה זו שינויים מעת לעת על ידי פרסום של עדכון .אנו ממליצים לעיין בהודעה זו באופן
קבוע כדי לבדוק אם יש שינויים כלשהם.
איזה מידע אישי  Carrierעשויה לאסוף?
כדי לעיין בפרסומים במערכות המקוונות להגשת מועמדות למשרה ,ליצור קשר עם  Carrierלגבי משרות
פנויות ולהגיש מועמדות לעבודה ב Carrier-תתבקש לספק את הפרטים האישיים שלך .עם שינויים
בארצות מסוימות ,שבהן לא ניתן לבקש חלק מנתונים אלה או שהם יתבקשו לאחר האישור או התחלת
העסקתך ,הפרטים האישיים שתתבקש לספק כוללים:
•

שם

•

פרטים ליצירת קשר ,כולל כתובת מגורים ,טלפון בבית וכתובת דואר אלקטרוני

•

תאריך לידה

•

מסמך או מספר זיהוי ממשלתי ,כולל רישיון נהיגה

•

ניסיון תעסוקתי

•

השכלה

•

קורות חיים ו/או מכתב מלווה ,כולל מידע כלשהו שסיפקת במסמכים אלו

•

אזרחות ו/או תושבות חוקית קבועה

•

זכאות לעבוד ,כולל תיעוד של סטטוס הגירה

•

עניין בהזדמנויות תעסוקה

•

שאלות ספציפיות למשרה שקשורות להתאמת המועמד למשרה מסוימת

•

המלצות (אם אתה מספק מידע על אנשים אחרים ,עליך לקבל את הסכמתם לפני העברת
הנתונים ל)Carrier-

•

מידע שייתכן שנידרש לבקש לפי החוק בארצות מסוימות ,כגון אם עבדת בעבר בסוכנות
ממשלתית ,אם אתה קרוב משפחה של פקיד ממשל ,מנהל ב Carrier-או חבר בדירקטוריון של
 ,Carrierאו אם אתה כפוף לחוזה עם מעסיק נוכחי או קודם

•

מידע שתספק כדי ליצור שאלות ותשובות אבטחה משמש לאימות הזהות שלך כאשר תחזור
לאתר האינטרנט

•

מהיכן נודע לך על המשרה הפנויה

•

כל מידע אחר שתבחר לספק כחלק מהגשת המועמדות שלך

•

מידע שמסופק על ידי אתרים של גורמי צד שלישי ,אם אתה מגיש מועמדות למשרה פנויה דרך
אתר של צד שלישי

בארצות הברית ובטריטוריות של ארצות הברית  , Carrierנדרשת לפי החוק לבקש ממועמדים לציין
בעצמם מידע על המוצא האתני ,המגדר ,הסטטוס הצבאי והנכות שלהם .מידע זה ניתן מרצון בלבד
והחלטתך לספק או להסתיר כל חלק ממידע זה לא תשפיע על שיקולי קבלתך לעבודה.
עבור משרות מסוימות ובמיקומים מסוימים ,ייתכן שתתבקש לעבור בדיקה רפואית ,בדיקות שמיעה או
ראייה ,בדיקת סמים ,בדיקת רקע או בדיקת עבר פלילי .אלו יבוצעו רק בהסכמתך ,אבל בנסיבות
מסוימות ,הצעת ההעסקה שלך עשויה להיות תלויה במעבר של אחת או יותר מהבדיקות הללו בהצלחה.
 Carrierאינה מבצעת בדיקות עבר פלילי במקומות שבהם החוק אוסר זאת Carrier .עשויה לאמת את
המידע שמסופק בהגשת המועמדות שלך ,כגון ממליצים ,רישיון נהיגה וניסיון ,השכלה וניסיון תעסוקתי,
מבלי לבקש ממך אישור נוסף.
אם תיגש למערכת מקוונת להגשת מועמדות למשרה של  Carrierממכשיר נייד ,האתר יאסוף את
המידע הדרוש כדי לתקשר עם ההתקן ולספק כל התאמה אישית שאתה עשוי לבקש .מידע זה עשוי
לכלול את מזהה או מספר ההתקן ,ספק השירותים והמיקום שלך.
נוסף על כך  , Carrierמנטרת דפוסי תעבורת משתמשים באתרים שלה להגשת מועמדות למשרה ,כולל
שם התחום של המשתמש ,סוג הדפדפן ,תאריך ושעת הגישה והדפים שהוצגו .שרתי האינטרנט שלנו
אוספים את שמות התחומים ,אך לא את כתובות הדואר האלקטרוני של המבקרים .מידע זה נאסף על
מנת למדוד את מספר המבקרים באתרי האינטרנט שלנו וכדי לקבוע איזה אזורים של אתר האינטרנט
שימושיים למשתמשים ,בהתבסס על כמות התעבורה לאזורים מסוימים Carrier .משתמשת במידע זה
כדי לשפר את חוויית המשתמש וכדי להכין בצורה טובה יותר תוכן שמבוסס על תחומי העניין של
המשתמשים.

איך  Carrierעשויה להשתמש במידע האישי שהיא אוספת?
כל מידע אישי שנאסף יכול לשמש למטרות הבאות:
•

לאפשר לך להגיש מועמדות למשרה ב Carrier-ולהעריך את הבקשה שלך ,כולל ,בין היתר,
להתארגנות ולביצוע סינון טלפוני ,ראיונות והערכות רלוונטיות אחרות

•

להזמין אותך להגיש מועמדות למשרה ולקחת אותך בחשבון להזדמנויות אחרות שיהיו או יהפכו
לזמינות

•

ליצור איתך קשר בנוגע להגשת מועמדות או הזדמנות אחרת או לעדכן אותך על שינויים

•

לאמת בדיקות ממליצים ,לערוך בדיקות רקע ,אם רלוונטי ,ולבצע סינון צדדים שנדחו

•

לסייע לקבלתך לעבודה ולנהל את העסקתך ,אם תתקבל לעבודה

•

לציית לדרישות החוק ולתקנות שקשורות למועמדים לעבודה ,אשר עשויות לכלול הגשת דוחות
לסוכנויות ממשלתיות

•

לספק לך הזדמנויות להציע משוב לגבי הניסיון שלך ,כגון דרך סקר

•

ביצוע ניתוח על מגמות מועמדים כדי להבין ולשפר את נוהלי גיוס המועמדים של Carrier

•

לאמת את זהותך כדי להבטיח את הבטיחות של אחת או יותר מהמטרות שהוצגו כאן

•

להבטיח או לשפר את הבטיחות של המערכות האלקטרוניות של Carrier

•

להתגונן מפני הונאות

•

לנהל חקירות פנימיות ולציית למחויבויות החוקיות

עם מי  Carrierמשתפת את המידע האישי שהיא אוספת?
 Carrierלא תמכור או תשתף בכל צורה אחרת את המידע האישי שלך מחוץ חברות המסונפות של
 Carrierפרט למקרים הבאים:
•

ספקי שירות ש Carrier-מעסיקה למטרות ביצוע שירותים מטעמנו Carrier .תשתף את המידע
האישי שלך רק עם ספקי שירותים ש Carrier-הגבילה חוזית מפני שימוש או גילוי של המידע,
למעט לצורך ביצוע השירותים מטעמנו או לציות לדרישות משפטיות

•

לציית לחבויות משפטיות ,כולל אם נידרש לעשות זאת על-פי חוק ,בתגובה להליכים משפטיים או
לבקשה משפטית לגיטימית מרשויות לאכיפת החוק או רגולטורים ממשלתיים אחרים

•

לחקור חשד לפעילות לא חוקית או פעילות לא חוקית בפועל

•

למנוע נזק פיזי או הפסד כספי

•

לתמוך במכירה או בהעברה מלאה או חלקית של העסק או נכסיו (כולל דרך פשיטת רגל)

ל Carrier-יש מספר ספקי שירותים שמסייעים לה עם המערכות המקוונות להגשת מועמדות למשרה.
ספקים אלו מנהלים את אתרי האינטרנט ,מספקים אחסון גיבוי ,מסייעים בפרסום מודעות דרושים,
מאפשרים ראיונות וידאו ומאפשרים גיוס מועמדים Carrier .עשויה גם להשתמש בספקי שירותים
אחרים ,אבל כל ספק שירותים שייעשה בו שימוש יהיה למטרות המצוינות בהודעה זו ויספק שירותים
בכפוף לחוזה כמוזכר לעיל.
היכן  Carrierמאחסנת את המידע האישי שלך?
מכיוון ש Carrier-היא חברה גלובלית עם מיקומים בארצות שונות ורבות ,אנו עשויים להעביר את המידע
שלך מישות משפטית אחת אל אחרת ,או מארץ אחת לאחרת ,על מנת להשיג את המטרות הרשומות
לעיל .ארצות אלו כוללות ,לכל הפחות ,את ארצות הברית ,רבות מהחברות באיחוד האירופי ,קנדה
וארצות אחרות ,כולל כמה באסיה ,כמו הודו .אנו נעביר את המידע האישי שלך בהתאם לדרישות החוק
הרלוונטיות ורק במידה הדרושה למטרות שצוינו לעיל.
 Carrierמסתמכת על מנגנונים משפטיים זמינים כדי לאפשר העברה חוקית של מידע אישי בין גבולות.
במידה ש Carrier-מסתמכת על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים (נקראים גם סעיפי מודל) או כללים
תאגידים מחייבים לאישור העברה Carrier .תציית לדרישות אלו ,כולל במקומות שבהם עשויה להיות
התנגשות בין דרישות אלו להודעה זו.
במשך כמה זמן  Carrierשומרת את המידע האישי שלך?
במקרה של מועמדים שלא התקבלו Carrier ,תשמור את פרטי הגשת המועמדות למשך שלוש שנים
לכל היותר מתאריך הפעילות האחרונה ,אלא אם כן חוק או תקנות ,בית משפט ,הליך מנהלי או של
בוררות ,או דרישות ביקורת מחייבים אחרת .במקרה של מועמדים שהתקבלו  , Carrierתחזיק במידע
בהתאם להודעת הפרטיות של העובדים.
אם תרצה לעדכן ,לתקן או למחוק את המידע האישי שלך ,שלח הודעת דואר אלקטרוני אל
 Carrier.recruiting@Carrier.com.אלא אם כן חוק או תקנה רלוונטיים ,בית משפט ,הליך מנהלי
או של בוררות ,או דרישת ביקורת מונעים מחיקה Carrier ,תמחק את המידע האישי שלך תוך פרק זמן
סביר ותשמור רק רישום של שמך ,תאריך בקשת המחיקה שלך ,המשרות שלהן הגשת מועמדות והארץ
שממנה הגשת את הבקשה Carrier .מחזיקה מידע זה כדי להוכיח שהיא נענתה לבקשה שלך.
מעבר לתקופות ההחזקה ועבור מועמדים שביקשו מחיקה Carrier .עשויה להחזיק נתונים אנונימיים
למטרות סטטיסטיות על מנת להבין ולשפר את שיטות הגיוס שלה.
אילו אפשרויות עומדות לרשותך לגבי דרך השימוש של  Carrierבמידע האישי שלך?
יש לך אפשרות לבחור אם לספק או לא לספק ל Carrier-את המידע האישי שלך ,אבל אם תבחר לא
לספק את המידע  , Carrierלא תוכל לשקול את מועמדותך למשרה Carrier .מבקשת אך ורק מידע

שנדרש לשם הערכתך למשרה שהגשת בקשת מועמדות אליה ,על מנת לאמת שזה אתה כאשר אתה
נכנס למערכות המקוונות שלנו להגשת מועמדות וכפי שעשוי להידרש בחוק הרלוונטי.
כיצד  Carrierמשתמשת בקובצי  Cookieאו בטכנולוגיות מעקב אחרות?
קובצי  ,Cookieקובצי טקסט קטנים שנשלחים אל מחשבי המשתמשים ומאוחסנים בהם ,מאפשרים
לאתרי אינטרנט לזהות משתמשים חוזרים ,להקל על גישת המשתמשים לאתרי אינטרנט ולאסוף נתונים
מצטברים שיאפשרו לשפר את התוכן .קובצי  Cookieאינם פוגעים במחשבים או בקבצים של
המשתמשים .משואות אינטרנט הן תמונות שקופות ,לרוב בגודל פיקסל אחד בלבד ,שמאפשרות לאתרי
אינטרנט לעקוב אחר פעילות באתר.
 Carrierמשתמשת הן בקובצי  Cookieוהן במשואות אינטרנט באתר  Careersובאתרים אחרים של
 Carrierלפרסום מודעות דרושים כדי לאסוף נתוני שימוש מצטברים ואנונימיים ,זאת על מנת שתוכל
לשפר את התפקוד של האתר Carrier .עשויה גם להשתמש בקובצי  Cookieכדי לשפר את חוויית
המשתמש .לדוגמה ,האתר עשוי לאפשר לבחור העדפת שפה ו/או אזור גיאוגרפי ,שתאוחסן לביקורים
עתידיים.
אתרים אלה לפרסום מודעות דרושים משתמשים גם בקובצי  Cookieשל ספקי השירות של .Carrier
קובצי  Cookieאלו מכילים מזהה הפעלה על מנת לנהל את הפעילות שלך במהלכה .נוסף על כך ,ספקי
השירות שלנו משתמשים בקובצי  Cookieכדי לקבוע אם ניווטת לאותו אתר אינטרנט מאתר חיצוני ,על
מנת לעקוב אחר היעילות של פרסומים חיצוניים.
אם אינך מעוניין שקובצי  Cookieיהיו נגישים לאתר אינטרנט זה או אחר של  Carrier,עליך לשנות את
ההגדרות בתוכנת הדפדפן כדי למנוע או להשבית שימוש בקובצי  .Cookieתוכל למצוא מידע נוסף על
קובצי  Cookieומשואות אינטרנט בכתובת .http://www.allaboutcookies.org/
מה עליך להבין לגבי הקישורים לצדדים שלישיים שעשויים להופיע באתר אינטרנט זה?
במקרים מסוימים  Carrierעשויה לספק קישורים לאתרים שאינם בשליטת  ,Carrierכאשר Carrier
תעשה מאמצים סבירים לזהות ככאלה .למרות זאת ,ל Carrier-אין שליטה באתרים אלה של צדדים
שלישיים והיא לא יכולה להיות אחראית לתוכן או לנוהלי הפרטיות שמיושמים באתרים אחרים .יתרה
מזאת ,הודעה זאת אינה שולטת על מידע לגביך שנאסף על ידי צדדים שלישיים.
איזה מידע נוסף משתמשים ספציפיים צריכים לדעת?
לתושבי קליפורניה יש זכויות על פי חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה ( ,)CCPAבתוקף מ– 1בינואר
 ,2020כולל הזכות ל:
•
•
•

לדעת אילו קטגוריות של המידע האישי שלך אספנו והשתמשנו בהן ,כולל כיצד נאסף המידע
האישי;
לדעת אילו קטגוריות של מידע אישי נמכרים או נחשפים ואם נמכרים או נחשפים ,הקטגוריות של
צדדים שלישיים המקבלים אותו;
לגשת למידע אישי שנאסף אודותיך ;ו

•

לבקש את מחיקת המידע האישי שלך.

בקשות למימוש זכויות במסגרת  CCPAכפופות לאימות של  Carrierוהגבלות מסוימות במסגרת
 Carrier .CCPAלא תפלה את תושבי קליפורניה בגין מימוש כלשהו של זכויות  CCPAהחלות עליהם.
אמנם לתושבי קליפורניה הזכות לבטל את הסכמתם למכירת המידע האישי שלהם במסגרת ,CCPA
 Carrierאינה מוכרת מידע אישי לצדדים שלישיים .אם שיטות העבודה שלנו ישתנו ,אנו נעדכן את
הודעת הפרטיות הזו וננקוט בכל פעולה נדרשת כדי לעמוד בחוקים החלים.
תושבי קליפורניה המעוניינים לממש את זכויות  CCPAשלהם יכולים לפנות ל Carrierבכתובת
 privacy@carrier.comאו באמצעות טופס האינטרנט ;אנא הכנס את "זכויות הפרטיות
בקליפורניה" לנושא בקשתך ותאר את אופי בקשתך .תוכל גם להתקשר ל Carrier-לגבי  CCPAבטלפון
.1-833-617-0050

כפי שמוגדר בחוק " "Shine the Light Lawשל קליפורניה ,תושבי קליפורניה יכולים מדי שנה לדרוש
ולקבל את המידע ששותף עם עסקים אחרים לצורך שיווק ישיר שלהם במשך השנה הקלנדרית הקודמת.
 Carrierאינה משתפת מידע אישי עם עסקים אחרים למטרת שימוש בשיווק ישיר שלהם.
משתמשים מהאיחוד האירופי ) (EUוארצות אחרות עם חוקי פרטיות :יש לך זכות להגיש תלונה לרשות
הגנת הנתונים הארצית או המקומית ,אשר יכולה להיקרא גם רשות מפקחת .נוסף על כך ,עומדות לך
הזכויות הבאות :לבטל הסכמתך ,לבקש גישה לנתונים האישיים ולתקן או למחוק אותם ,לבקש הגבלות
עליהם; או להתנגד לעיבוד של מידע אישי מסוים ,ולבקש ניידות נתונים בנסיבות מסוימות .תיצור קשר,
בבקשה ,עם  Carrierבנוגע לכל בקשה לגשת ,לתקן ,למחוק ,להתנגד או לבקש הגבלות או ניידות,
באמצעות שיטות הקשר שמצוינים מטה.
משתמשים מארה"ב Carrier :אינה אוספת מספרי ביטוח לאומי באמצעות  Carrierכן אוספת מספרי
ביטוח לאומי כאשר החוק מחייב זאת ,למטרות מיסוי ותשלום משכורות לעובדים שלה .כאשר Carrier
אוספת ו/או משתמשת במספרי ביטוח לאומי ,היא תטפל בהם כהלכה על ידי הגנה על הסודיות ,הגבלת
איסוף ,ומבטיח גישה על בסיס צורך לדעת ,יישום הגנות טכניות להבטיח סילוק נאות.
כיצד תוכל לתקן או לשנות את המידע האישי שלך?
כדי לשנות את המידע האישי שלך במערכות מקוונות להגשת מועמדות למשרות של  Carrier,תוכל
להיכנס לפרופיל שלך ולבצע את השינויים או המחיקות הדרושים .אם הגשת מועמדות למשרה באמצעים
אחרים (כגון דואר אלקטרוני) ,צור קשר עם המגייס המקומי .כדי לדווח על בעיות באתר  Careersאו כדי
לשלוח שאלה או סוגיה ,שלח הודעת דואר אלקטרוני אל Carrierrecruiting@Carrier.com
כיצד ניתן ליצור קשר עם ?Carrier

אם ברצונך לגשת ,לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך ,או אם יש לך שאלות לגבי נוהלי הפרטיות של
חברת  Carrierבאופן כללי או תלונה ,או שאתה מעוניין ליצור קשר עם קצין הגנת המידע שהוקצה
לחברת  Carrierמסוימת ,אנא שלח אימייל ל–.privacy@carrier.com

אם יש לך הערות או שאלות ,או אם יש דברים אחרים שנוכל לעשות כדי למטב את הערך של האתרים
או המערכות של  Carrierלהגשת מועמדות למשרות ,שלח דואר אלקטרוני אל
.Carrierrecruiting@Carrier.com
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