
 
  
 

 
 

Carrier Global Corporation மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் இணை 

நிறுவனங்கள் (கூட்டாக, "Carrier"), அவற்றின் ஆன்ணைன் வவணை விண்ைப்பம் மற்றும் 

ஆட்வேர்ப்பு முறைகள் மற்றும் Carrier-இல் வவணை வாய்ப்புகணைப் பபறுவதற்காகத் 

தனிநபர் ஒருவர் வழங்கக் கூடிய எந்தபவாரு தகவலின் தனியுாிணமக்கும் பபாறுப்பாகும். 

பல்வவறு நாடுகைிலும் வவணைக்கான விண்ைப்பங்கணைப் பபறுவதற்கும் மறுஆய்வு 

பேய்வதற்கும் Carrier பவவ்வவறு அணமப்பு முறைகணைக் பகாண்டுள்ைது. வவணை 

விண்ைப்பங்களுக்காக Carrier நணடமுணறப்படுத்தியுள்ை மின்னணு அணமப்புகள் 

மற்றும் ஆன்ணைன் அணமப்ணப உள்ைடக்காத ேிை இடங்கைில் பயன்படுத்தக் கூடிய 

பேயைாக்கங்கள் ஆகிய இரண்ணடயும் இந்த வவணை விண்ைப்பதாராின் தனியுாிணம 

அறிவிப்பு உள்ைடக்குகிறது. இரு அணுகுமுணறகளுக்கும், நாங்கள் வேகாிக்கக் கூடிய 

எந்தபவாரு தனிப்பட்ட தகவணையும் பாதுகாப்பதற்கான பதாழில்நுட்ப, நிர்வாக மற்றும் 

இயற்பியல் ாீதியான நடவடிக்ணககணை Carrier நணடமுணறப்படுத்தியுள்ைது.  

Carrier-இல் வவணைவாய்ப்புக்கு விண்ைப்பிக்கத் தனிநபர்கணை அனுமதிக்கவும், 

Carrierஆனது வவணைவாய்ப்பு விண்ைப்பங்கணைப் பபறுவதில் பபாருந்தக்கூடிய ேட்ட 

மற்றும் ஒழுங்குமுணறத் வதணவகளுடன் இைங்குவணத உறுதிப்படுத்துவதற்கும், 

ஆட்வேர்ப்புக்காக Carrier-இன் ஆன்ணைன் வவணை விண்ைப்பமும் வவணைவாய்ப்புகள் 

வணைத்தைம் உள்ைிட்ட ஆட்வேர்ப்பபு அணமப்புகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Carrier 

வணை வாய்ப்புகணைப் பார்ணவயாைர்கள் மதிப்பாய்வு பேய்யவும், அவநகமாக அவற்றுக்கு 

விண்ைப்பிக்கவும் வவண்டும் என்ற வநாக்கில் இந்த அணமப்புகள் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ைன. வவறு ஏவதனும் வநாக்கத்திற்காக Carrier-இன் ஆன்ணைன் 

வவணை விண்ைப்பத்ணதயும் ஆட்வேர்ப்பு அணமப்புகணையும் பயன்படுத்த வவண்டாம். 

வரம்பிட்ட விைக்குகளுடன், குணறந்தபட்ேம் 18 வயதான தனிநபர்கைின் 

விண்ைப்பங்கணை மட்டுவம Carrier ஏற்றுக்பகாள்கிறது. நீங்கள் 18 வயதிற்கு 

உட்பட்டவராக இருந்தால், பிற வழிகைில் உங்களுக்கும் அறிவுணர கூறப்பட்டு நீங்கள் 

விண்ைப்பித்தால் அன்றி, ஒரு வவணைக்கு விண்ைப்பிக்கும் வநாக்கத்திற்காக உங்கள் 

தனிப்பட்ட தகவணை Carrier-இடம் வழங்காதீர்கள்.  

ஒரு புதுப்பிப்ணப பவைியிடுவதன் மூைம் அவ்வப்வபாது இந்த அறிவிப்புதிருத்தப்படைாம். 

மாற்றங்கள் எணதயும் அறிந்துபகாள்வதற்காக வழக்கமான அடிப்பணடயில் இந்த 

அறிவிப்ணப மறுஆய்வு பேய்யும்படி நாங்கள் உங்கணை ஊக்குவிக்கிவறாம். 



 
  
 

 
 

Carrier என்பனன்ன தனிப்பட்ட தகவல்கணைச் வேகாிக்கிறது?  

Carrier-இன் வவணை ஆன்ணைன் விண்ைப்ப அணமப்புகைிலுள்ை பதிவுகணை மதிப்பாய்வு 

பேய்ய, வவணைவாய்ப்புகள் பற்றி Carrier-ஐத் பதாடர்பு பகாள்ளுங்கள், வமலும் Carrier-

இல் உள்ை வவணைக்கு விண்ைப்பியுங்கள், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவணை வழங்கும்படி 

உங்கைிடம் வகட்கப்படும். குறிப்பிட்ட ேிை நாடுகைில் இருக்கும் வவறுபாட்டுடன், அங்கு 

உங்கள் வவணை உறுதிப்படுத்தப்படும் அல்ைது பதாடங்கும் வபாது, இந்தத் தரவுக் 

கூறுகைில் ேிை வகாரப்படாமல் இருக்கைாம் அல்ைது வகாரப்படக் கூடும், வழங்குமாறு 

உங்கைிடம் வகட்கப்படக் கூடிய தனிப்பட்ட தகவல்கைில் அடங்குபணவ:  

• பபயர்  

• வீட்டு முகவாி, வீட்டுத் பதாணைவபேி மற்றும் மின்னஞ்ேல் முகவாி உள்ைிட்ட 

பதாடர்புத் தகவல்  

• பிறந்த வததி  

• ஓட்டுநர் உாிமம் உள்ைிட்ட அரோங்க அணடயாை ஆவைம் அல்ைது எண் 

• வவணை வரைாறு  

• கல்வி  

• அந்த ஆவைங்கைில் நீங்கள் வழங்கும் தகவல் எணதயும் உள்ைடக்கிய சுயவிவரம் 

அல்ைது CV மற்றும்/அல்ைது முகப்புக் கடிதம் 

• குடியுாிணம மற்றும்/அல்ைது நிரந்தர ேட்டப்படியான குடியிருப்பு 

• குடிவரவு நிணை பற்றிய ஆவைம் உட்பட, பைிபுாிவதற்கான தகுதி  

• வவணை வாய்ப்புகைில் ஆர்வம்  

• குறிப்பிட்ட வவணைக்கான விண்ைப்பதாராின் தகுதியுடன் பதாடர்புணடய 

வவணைக்குத் தனித்துவமான வகள்விகள்  

• ோன்றாதாரங்கள் (மற்ற நபர்கணைப் பற்றிய தகவணை நீங்கள் வழங்கினால், 

Carrierக்கு அவர்கைது தரணவ வழங்குவதற்கு முன் நீங்கள் அவர்கைின் 

ஒப்புதணைப் பபற வவண்டும்) 

• நீங்கள் அரோங்க நிறுவனத்தில் முன்பு பைியாற்றியுள்ைீர்கைா, நீங்கள் அரோங்க 

அதிகாாி, Carrier அதிகாாி அல்ைது Carrier இயக்குநர் வாாிய உறுப்பினர் 

வபான்றவர்களுடன் பதாடர்புள்ைவரா அல்ைது நீங்கள் ஒரு தற்வபாணதய அல்ைது 

முன்னாள் த ாழில் வழங்குனருடன் ஒரு கட்டுப்படுத் ப்பட்ட 

உடன்படிக்ணகக்குஉட்பட்டுள்ைீர்கைா ஆகியணவ வபான்ற ேிை நாடுகைின் 

ேட்டப்படி நாங்கள் வகட்கக் கூடிய தகவல்கள்  



 
  
 

 
 

• நீங்கள் இணையதைத்திற்குத் திரும்பும்வபாது உங்கள் அணடயாைத்ணதச் 

ோிபார்ப்பதற்காகப் பாதுகாப்புக் வகள்விகணையும் பதில்கணையும் உருவாக்க 

நீங்கள் வழங்கும் தகவல் 

• வவணை வாய்ப்பு பற்றி நீங்கள் அறிந்த இடம் 

• உங்கள் விண்ைப்பத்தின் பகுதியாக வழங்குவதற்கு நீங்கள் வதர்வு பேய்யக் கூடிய 

வவறு ஏவதனும் தகவல் 

• மூன்றாம் தரப்பினாின் தைம் வழியாக வவணை வாய்ப்புக்கு நீங்கள் 

விண்ைப்பித்தால், மூன்றாம் தரப்பினாின் தைங்கள் மூைம் வழங்கப்படும் தகவல்  

அபமாிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் அபமாிக்கப் பிராந்தியங்கைில், தனிநபர்கைின் இனம், 

பாலினம், நிபுைத்துவ நிணை மற்றும் ஊனம் குறித்த தகவணைச் சுயமாகவவ அணடயாைம் 

காணுமாறும் கூற வவண்டியது Carrier-க்குச் ேட்டத் வதணவயாகும். அந்தத் தகவல் 

முற்றிலும் தன்னார்வத்திற்குாியது, வமலும் அந்தத் தகவல்கைில் எணதயும் வழங்குவது 

அல்ைது நிறுத்துவது என்ற உங்கள் முடிவானது, வவணைக்கு உங்கணை எடுத்துக்பகாள்ை 

உங்கணை நாங்கள் எவ்வாறு கருதுகிவறாம் என்பணதப் பாதிக்காது.  

குறிப்பிட்ட வவணைகளுக்கும் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கும், மருத்துவப் பாிவோதணன, 

வகட்டல்திறன் அல்ைது பார்ணவத்திறன் வோதணனகள், வபாணதமருந்துச் வோதணன, 

பின்னைிச் வோதணன அல்ைது குற்றங்கள் பற்றிய முந்ணதய வரைாற்ணறச் ோிபார்த்தல் 

ஆகியவற்ணறச் பேய்யும்படி உங்கைிடம் வகட்கப்படைாம்.  இணவ உங்கள் ஒப்புதலுடன் 

மட்டுவம பேய்யப்படும், ஆனால் ேிை  சூழ்நிறைகைில், உங்கள் 

வவணைவாய்ப்பானதுஇந்தச் வோதணனகைில் ஒன்று அல்ைது பைவற்ணற பவற்றிகரமாக 

முடித்திருப்பணதப் பபாறுத்திருக்கைாம்.  குற்றவியல் ோர்ந்த வரைாற்றுச் வோதணனகணைச் 

பேய்வது ேட்டப்படி தணட பேய்யப்பட்டுள்ை இடங்கைில் Carrier அணதச் பேய்யாது.  

உங்கைின் கூடுதல் ஒப்புதணைப் தபைாமல், உங்கள்சான்ைா ாரங்கள், ஓட்டுநர் உாிமம் 

மற்றும் பதிவு, கல்வி மற்றும் வவணை வரைாறு வபான்ற உங்கள் விண்ைப்பத்தில் 

வழங்கப்பட்ட தகவணை Carrier உறுதிப்படுத்தைாம். 

நீங்கள் பமாணபல் ோதனத்தில் ஒரு Carrier ஆன்ணைன் வவணை விண்ைப்ப அணமப்ணப 

அணுகினால், உங்கள் ோதனத்துடன் பதாடர்புபகாள்வதற்கு அவேியமான தகவணை 

வணைத்தைம் வேகாித்து, நீங்கள் வகாரக் கூடிய தனிப்பயனாக்கம் எணதயும் வழங்கக் 

கூடும். இந்தத் தகவலில் உங்கள் ோதன அணடயாைம் அல்ைது எண், உங்கள் பதாழில் 

மற்றும் உங்கள் இருப்பிடம் ஆகியணவ அடங்கைாம். 



 
  
 

 
 

கூடுதைாக, Carrier அதன் வவணை விண்ைப்ப வணைத்தைங்கைில் பயனாின் படாணமன் 

பபயர், உைாவி வணக, அணுகல் வததி மற்றும் வநரம் மற்றும் பார்ணவயிட்ட பக்கங்கள் 

உட்பட்ட பயனர் வபாக்குவரத்து வடிவணமப்புகணைக் கண்காைிக்கும். எங்கள் இணையச் 

வேணவயகங்கள் படாணமன் பபயர்கணைச் வேகாிக்கின்றன, ஆனால் பார்ணவயாைர்கைின் 

மின்னஞ்ேல் முகவாிகணைச் வேகாிப்பதில்ணை. எங்கள் வணைத்தைங்களுக்கு வருணகதந்த 

பார்ணவயாைர்கைின் எண்ைிக்ணகணய அைவிடுவதற்கும், வணைத்தைப் பயனர்கைால் 

குறிப்பிட்ட பகுதிகைில் ஏற்படுத்தப்பட்ட வபாக்குவரத்தின் அைணவ அடிப்பணடயாகக் 

பகாண்டு பயனர்களுக்கு வணைத்தைத்தின் எந்தப் பகுதிகள் பயனுள்ைணவயாக 

இருக்கிறது என்பணதத் தீர்மானிப்பதற்கும் இந்தத் தகவல் வேகாிக்கப்படுகிறது. 

பயனர்கைின் அனுபவத்ணத வமம்படுத்துவதற்கும், பயனர் ஆர்வங்கைின் அடிப்பணடயில் 

உள்ைடக்கத்ணத வமலும் ேிறப்பாகத் தயாாிப்பதற்கும் Carrier இந்தத் தகவணைப் 

பயன்படுத்துகிறது.  

Carrier வேகாிக்கும் தனிப்பட்ட தகவணை அது எவ்வாறு பயன்படுத்தக் கூடும்?  

வேகாிக்கப்படும் எந்தபவாரு தனிப்பட்ட தகவலும் இவற்றுக்காகப் பயன்படுத்தப்படைாம்:  

• Carrier-இல் வவணைக்கு விண்ைப்பிக்க மற்றும் பதாணைவபேி வோதணன, 

வநர்காைல்கள் மற்றும் பிற பபாருந்தக்கூடிய மதிப்பீடுகணை ஏற்பாடு பேய்வது 

மற்றும் நடத்துவது மட்டுமன்றி இதர வணகயிலும் உங்கள் விண்ைப்பத்ணத 

மதிப்பீடு பேய்ய உங்கணை அனுமதிக்க 

• இருக்கக்கூடிய அல்ைது கிணடக்கக்கூடிய பிற வாய்ப்புகளுக்கு 

விண்ைப்பிக்குமாறு மற்றும் உங்கணைக் கருதுமாறு உங்கணை அணழக்க 

• விண்ைப்பம் அல்ைது பிற வாய்ப்பு அல்ைது மாற்றங்கணைக் குறித்து உங்கணைத் 

பதாடர்புபகாள்ை 

• ோன்றாதாரம் ோிபார்ப்புகணைச் பேல்லுபடியாக்க, பின்னைிச் வோதணனகணைப் 

பபாருத்தமான முணறயில் நடத்த மற்றும் மறுக்கப்பட்ட தரப்புச் வோதணனணயச் 

பேய்ய 

• நீங்கள் பைியமர்த்தப்படுவதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது மற்றும் நீங்கள் 

பைியமர்த்தப்பட்டால் உங்கள் வவணைவாய்ப்ணப நிர்வகிக்க 

• அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு அைிக்றககள் வழங்குவது உட்பட வவணை 

விண்ைப்பதாரர்கள் சம்பந் ப்பட்ட  ேட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுணறத் வதணவகளுடன் 

இைங்க,  

• கருத்துக்கைிப்பு வபான்றணவ மூைம் உங்கள் அனுபவத்ணதப் பற்றிய 

பின்னூட்டத்ணத வழங்க உங்களுக்கு வாய்ப்புகணை வழங்குவதற்கு 



 
  
 

 
 

• Carrier-இன் ஆட்வேர்ப்பு நணடமுணறகணைப் புாிந்துபகாள்வதற்கும் 

வமம்படுத்துவதற்கும் விண்ைப்பதாரர் வபாக்குகள் குறித்து பகுப்பாய்வு 

பேய்வதற்கும் 

• இங்வக பட்டியலிடப்பட்டுள்ை பிற வநாக்கங்கைில் ஒன்றுக்கான பாதுகாப்ணப 

உறுதிப்படுத்த உங்கள் அணடயாைத்ணதச் ோிபார்க்க 

• Carrier-இன் மின்னணு அணமப்புகைின் பாதுகாப்ணப உறுதிப்படுத்த அல்ைது 

அதிகாிக்க 

• வமாேடிக்கு எதிராகப் பாதுகாக்க 

• உள் விோரணைகணை நடத்த மற்றும் ேட்டப்பூர்வக் கடணமப்பாடுகளுடன் இைங்க 

Carrier தாம் வேகாிக்கும் தனிப்பட்ட தகவணை யாருடன் பகிர்ந்துபகாள்ளும்?  

Carrier ஆனது பின்வருபவற்ணறத் தவிர, Carrier குடும்ப நிறுவனங்களுக்கு பவைிவய 

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கணை விற்கவவா அல்ைது பகிர்ந்து பகாள்ைவவா மாட்டாது:  

• எங்கள் ோர்பாகச் வேணவகணைச் பேய்வதற்கு Carrier தக்கணவத்துள்ை வேணவ 

வழங்குநர்கள். எங்கள் ோர்பாகச் வேணவகணைச் பேய்ய அல்ைது ேட்டப்படியான 

வதணவகளுடன் இைங்க அவேியமிருந்தால் தவிர, தகவல்கணைப் பயன்படுத்த 

அல்ைது பவைிப்படுத்த ஒப்பந்த முணறயில் Carrier கட்டுப்படுத்தியுள்ை வேணவ 

வழங்குநர்களுடன் மட்டுவம Carrier உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கணைப் பகிர்ந்து 

பகாள்ளும் 

• ேட்ட அமைாக்க அதிகாாிகள் அல்ைது பிற அரோங்க ஒழுங்காற்று 

அதிகாாிகைிலிருந்து வரும் ேட்டப்பூர்வக் வகாாிக்ணகக்குப் பதிைைிப்பதற்காக, 

ேட்டப்படி அவ்வாறு நாங்கள் பேய்ய வவண்டும் என்றால் உட்பட, ேட்டப்பூர்வக் 

கடப்பாடுகளுடன் இைங்க 

• ேந்வதகப்படும் அல்ைது உண்ணமயான ேட்டவிவராத நடவடிக்ணககணை விோாிக்க 

• உடல் தீங்கு அல்ைது நிதி இழப்ணபத் தடுக்க  

• எங்கள் வைிகம் அல்ைது போத்துகள் அணனத்ணதயும் அல்ைது ஒரு பகுதிணய 

(திவால் உட்பட) விற்பதற்கு அல்ைது பாிமாற்றுவதற்கு ஆதரவைிக்க 

Carrier அதன் ஆன்ணைன் வவணை விண்ைப்ப முறைறமகைில் உதவும் பை வேணவ 

வழங்குநர்கணைக் பகாண்டுள்ைது. இந்த வழங்குநர்கள் வணைத்தைங்கணை 

நிர்வகிக்கின்றன, மறுபிரதிச் வேமிப்பகத்ணத வழங்குகின்றன, வவணை இடுணககைில் 

உதவுகின்றன, வீடிவயா வநர்காைல்கணை இயக்குகின்றனர், விண்ைப்பதாரர்கைின் 



 
  
 

 
 

ஆட்வேர்ப்ணப எைிதாக்குகின்றன. Carrier வவறு வேணவ வழங்குநர்கணையும் 

பயன்படுத்தைாம், ஆனால் பயன்படுத்தப்படும் எந்தச் வேணவ வழங்குநரும் இந்த 

அறிவிப்பில் அணடயாைம் காைப்பட்ட வநாக்கங்களுக்காகவவ இருக்கும் மற்றும் வமவை 

குறிப்பிட்டபடி ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வேணவகணை வழங்கும்.  

Carrier உங்கள் தனிப்பட்ட தகவணை எங்வக வேமிக்கிறது? 

Carrier பை நாடுகைில் அணமந்துள்ை உைகைாவிய நிறுவனமாக இருப்பதால், வமவை 

குறிப்பிடப்பட்ட வநாக்கங்கணை நிணறவவற்றுவதற்காக, ஒரு ேட்டப்பூர்வ 

நிறுவனத்திலிருந்து மற்பறான்றுக்கு அல்ைது ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்பறான்றுக்கு நாங்கள் 

உங்கள் தகவணைப் பாிமாற்றைாம். இந்த நாடுகைில், குணறந்தபட்ேம், அபமாிக்க ஐக்கிய 

நாடுகள், ஐவராப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர் நாடுகைில் பை, கனடா மற்றும் இந்தியா 

வபான்ற ஆேியாவில் உள்ை ேிை நாடுகள் உட்பட பிற நாடுகள் ஆகியணவ அடங்கும். 

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவணைப் பபாருந்தக்கூடிய ேட்டாீதியான வதணவகள் மற்றும் 

வமவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ை வநாக்கங்களுக்காகத் வதணவப்படும் அைவுக்கு மட்டுவம 

பாிமாற்றுவவாம்.  

எல்ணைகணைக் கடந்து தனிப்பட்ட தகவல்கணைச் ேட்டப்பூர்வமாகப் பாிமாற்றுவணதச் 

பேயல்படுத்துவதற்காக உள்ை ேட்ட முணறணமகணை Carrier ோர்ந்திருக்கிறது. 

பாிமாற்றத்ணத அங்கீகாிக்க, தரநிணையான ஒப்பந்தச் ேரத்துகள் (மாதிாிச் ேரத்துகள் 

என்றும் அறழக்கப்படுகிைது) அல்ைது கட்டுப்படுத்தும் பபருநிறுவன விதிகணை Carrier 

நம்பியிருக்கும் அைவிற்கு, அந்தத் வதணவகளுக்கும் இந்த அறிவிப்புக்கும் இணடயில் ஒரு 

முரண்பாடு இருக்கக்கூடிய இடம் உட்பட, Carrier ஆனது அந்தத் வதணவகளுக்கு 

இைக்கமாக நடந்துபகாள்ளும்.  

Carrier உங்கள் தனிப்பட்ட தகவணை எவ்வைவு காைத்திற்கு ணவத்திருக்கிறது? 

வதர்ச்ேி பபறாத விண்ைப்பதாரர்களுக்காக, ேட்டம் அல்ைது ஒழுங்குமுணற, நீதிமன்றம், 

நிர்வாக அல்ைது தீர்ப்பாய நடவடிக்ணக எடுத்தல் அல்ைது தைிக்ணகத் வதணவ 

வபான்றவற்றுக்குத் வதணவ என்றால் தவிர, கணடேிச் பேயல்பாட்ணட வமற்பகாண்ட 

வததியிலிருந்து அதிகபட்ேமாக மூன்று ஆண்டுகள் வணர, உங்கள் விண்ைப்பத் 

தகவல்கணை Carrier தக்கணவத்துக்பகாள்ளும்.  வதர்ச்ேி பபற்ற 



 
  
 

 
 

விண்ைப்பதாரர்களுக்காக, பைியாைர் தனியுாிணம அறிவிப்புக்கு இைங்க உங்கள் 

தகவல்கணை Carrier தக்கணவத்துக்பகாள்ளும்.   

நீங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவணைப் புதுப்பிக்க, திருத்த அல்ைது நீக்க விரும்பினால், 

carrier.recruiting@carrier.com என்ற முகவாிக்கு மின்னஞ்ேல் அனுப்பவும். 

பபாருந்தக்கூடிய ேட்டம் அல்ைது ஒழுங்குமுணற, நீதிமன்றம், நிர்வாக அல்ைது தீர்ப்பாய 

நடவடிக்ணக அல்ைது தைிக்ணகத் வதணவ வபான்றணவ நீக்கத்ணதத் தடுத்தால் அன்றி, 

Carrier உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கணை ஒரு நியாயமான காைத்திற்குள் நீக்கிவிட்டு, 

உங்கள் பபயர், உங்கள் நீக்கும் வகாாிக்ணகயின் வததி, நீங்கள் விண்ைப்பித்த 

வவணை(கள்) மற்றும் நீங்கள் எந்த நாட்டிலிருந்து விண்ைப்பித்தீர்கள் வபான்ற 

தகவல்கைின் ஒரு பதிணவ மட்டும் ணவத்திருக்கும். Carrierஉங்கள் வகாாிக்ணகயுடன் 

இைங்கியிருக்கிறது என்பணத நிரூபிக்க இந்தத் தகவணை ணவத்திருக்கிறது.  

தக்கணவப்புக் காைங்களுக்கு அப்பாலும் நீக்குமாறு வகாாிய விண்ைப்பதாரர்களுக்கும், 

Carrier அதன் ஆட்வேர்ப்பு நணடமுணறகணைப் புாிந்து பகாள்வதற்கும், 

வமம்படுத்துவதற்குமாகப் புள்ைிவிவர வநாக்கங்களுக்கான அநாமவதயத் தரவுகணைத் 

தக்கணவத்துக் பகாள்ைக் கூடும். 

Carrier உங்கள் தனிப்பட்ட தகவணை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது என்பணதப் பற்றி 

உங்களுக்கு என்பனன்ன வதர்வுகள் உள்ைன? 

Carrier-க்கு உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கணை வழங்கைாமா இல்ணையா என்பணதப் 

பற்றிய முடிணவ நீங்கள் எடுத்துக்பகாள்ைைாம், ஆனால் உங்கள் தகவணை 

வழங்குவதில்ணை என்று நீங்கள் முடிபவடுத்தால், Carrier உங்கணை பைியமர்த்தக் 

கருத்தில் பகாள்ைாது. நீங்கள் விண்ைப்பிக்கக்கூடிய பதவிக்கு உங்கள் தகுதிணய 

மதிப்பீடு பேய்யவும், எங்கள் ஆன்ணைன் விண்ைப்ப அணமப்புகைில் நீங்கள் 

உள்நுணழயும்வபாது உங்கணை அங்கீகாிக்கவும் மற்றும் பபாருந்தக்கூடிய ேட்டத்தின்படி 

வதணவப்படும்வபாதும் Carrier-க்குத் வதணவப்படும் தகவல்கணை மட்டுவம அது 

வகட்கிறது. 

about:blank
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Carrier எவ்வாறு குக்கீகள் அல்ைது பிற கண்காைிப்புத் பதாழில்நுட்பங்கணைப் 

பயன்படுத்துகிறது?  

குக்கீகள் என்பணவ பயனர்கைின் கைினிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, வேமிக்கப்படும் ேிறிய 

உணரக் வகாப்புகள் ஆகும். அணவ மீண்டும் வரும் பயனர்கணை அணடயாைங்காைவும், 

வணைத்தைங்கணைப் பயனர்கள் அணுக உதவிபுாியவும் வணைத்தைங்கணை 

அனுமதிக்கின்றன, வமலும் உள்ைடக்க வமம்பாடுகணை அனுமதிக்கும் ஒட்டுபமாத்தத் 

தரணவத் பதாகுக்க வணைத்தைங்கணை அனுமதிக்கும். குக்கீகள் பயனர்கைின் கைினிகள் 

அல்ைது வகாப்புகணைப் பாதிக்காது. பவப் பீக்கான்கள் என்பணவ பவைிப்பணடயான 

கிராஃபிக் படங்கள், இணவ பபரும்பாலும் ஒற்ணற பிக்ேலின் அைவுணடயணவ, 

வணைத்தைங்கணைத் தைத்தில் நடக்கும் பேயல்பாட்ணடக் கண்காைிக்க அனுமதிக்கும்.  

Carrier தமது வணைத்தைத்தின் பேயல்திறணன வமம்படுத்தக்கூடிய வணகயில், 

ஒட்டுபமாத்த மற்றும் அநாமவதய பயன்பாட்டுத் தரணவச் வேகாிப்பதற்கு வவணைவாய்ப்பு 

வணைத்தைங்கள் மற்றும் பிற Carrier வவணை இடுணககைில் குக்கீகள் மற்றும் தவப் 

பீக்கான்கணை Carrier பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் பயனர் அனுபவத்ணத 

வமம்படுத்துவதற்கும்கூட குக்கீகணை Carrier பயன்படுத்தைாம். எடுத்துக்காட்டாக, பமாழி 

மற்றும்/அல்ைது புவியியல் இருப்பிட விருப்பம் ஒன்ணறத் வதர்ந்பதடுப்பதற்கு 

வணைத்தைம் உங்கணை அனுமதிக்கைாம், இது எதிர்காை வருணககளுக்காகச் 

வேமிக்கப்படும்.  

Carrier-இன் வேணவ வழங்குநர்கைிடமிருந்து கிணடக்கும் குக்கீகணையும் இந்த வவணை 

இடுணகயிடும் வணைத்தைங்கள் பயன்படுத்துகின்றன. அமர்வின் வபாது உங்கள் 

பேயல்பாட்ணட நிர்வகிப்பதற்காக இந்தக் குக்கீகள் ஓர் அமர்வு ID எண்ணைக் 

பகாண்டுள்ைன. பவைிப்புற இடுணககைின் பேயல்திறணனக் கண்காைிப்பதற்காக 

நீங்கள் பவைிப்புற வணைத்தைத்திலிருந்து இந்த வணைத்தைத்திற்கு 

வழிச்பேலுத்தினீர்கைா என்பணதத் தீர்மானிக்கவும் குக்கீகணை எங்கள் வேணவ 

வழங்குநர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர்.  

இந்த அல்ைது வவறு ஏவதனும் Carrier வணைத்தைம் மூைம் குக்கீகள் அணுகப்படுவணத 

நீங்கள் விரும்பவில்ணை என்றால், குக்கீகைின் பயன்பாட்ணட மறுக்க அல்ைது முடக்க 

உங்கள் உைாவி நிரலில் உள்ை அணமப்புகணைச் ோிபேய்ய வவண்டும். குக்கீகள் மற்றும் 

தவப் பீக்கான்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவணை http://www.allaboutcookies.org/ என்ற 

இணையதைத்தில் காைைாம்.  
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இந்த வணைத்தைத்தில் வதான்றக்கூடிய மூன்றாம் தரப்பு இணைப்புகணைப் பற்றி நீங்கள் 

என்ன புாிந்து பகாள்ை வவண்டும்?  

ேிை ேந்தர்ப்பங்கைில், Carrier அல்ைாத கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வணைத்தைங்களுக்கான 

இணைப்புகணை Carrier வழங்கைாம் இதில் Carrier இத்தணகயவற்ணற கண்டறிய 

நியமான முயற்ேிகணை வமற்பகாள்ளும். Carrier அத்தணகய மூன்றாம் தரப்பு 

வணைத்தைங்கணைக் கட்டுப்படுத்தாது, இருப்பினும், வமலும் பிற வணைத்தைங்கைால் 

வழங்கப்படும் உள்ைடக்கம் அல்ைது தனியுாிணம நணடமுணறகளுக்குப் பபாறுப்பாக 

முடியாது.வமலும், இந்த அறிவிப்பு மூன்றாம் தரப்பினரால் உங்கணைப் பற்றிச் 

வேகாிக்கப்பட்ட தகவல்கணைகட்டுப்படுத்தாது. 

குறிப்பிட்ட பயனர்களுக்கு என்பனன்ன கூடுதல் தகவல்கள் பதாிந்திருக்க வவண்டும்? 

கலிஃவபார்னிய குடியிருப்பாைர்களுக்கு கலிஃவபார்னிய நுகர்வவார் தனியுாிணமச் 

ேட்டத்தின் (ேி.ேி.பீ.ஏ)(CCPA) கீழ் உாிணமகள் உள்ைன, இது ஜனவாி 1, 2020 முதல் 

நணடமுணறக்கு வருகிறது, இதில் பின்வரும் உாிணமகளும் உள்ைடங்கும்: 

• தனிநபர் தகவல்கள் எவ்வாறு வேகாிக்கப்பட்டன உள்ைிட்ட நாங்கள் வேகாித்த 

பயன்படுத்திய உங்கள் தனிநபர் தகவல்கைின் வணககணைத் பதாிந்துபகாள்ளுதல்; 

• எந்த வணகயான தனிநபர் தகவல்கள் விற்கப்பட்டன அல்ைது பவைியிடப்பட்டன 

மற்றும் விற்கப்பட்டாவைா அல்ைது பவைியிடப்பட்டாவைா, மூன்றாம் 

தரப்பினார்கள் அணதப் பபறும் வணககணையும் பதாிந்துபகாள்ளுதல்; 

• உங்கணைப் பற்றி வேகாித்த தனிப்பட்ட தகவல்கணை அணுகல்; மற்றும் 

• உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கணை நீக்க வகாருதல். 

CCPA-யின் கீவழ வரும் உாிணமகணைப் பயன்படுத்தும் வகாருதல்கள் Carrier-யின் 

ோிபார்ப்பு மற்றும் CCPA-யின் கீழ் குறிப்பிட்ட வரம்புகளுக்கு உட்பட்டணவயாகும். 

கலிஃவபார்னியா குடியிருப்பாைர்கள் தங்களுக்கு பபாருந்தக்கூடிய எந்தபவாரு CCPA 

உாிணமகணையும் பயன்படுத்தியதற்காக Carrier எந்தவித பாகுபாடும் காட்டாது. 

கலிஃவபார்னியா குடியிருப்பாைர்கள் CCPA இன் கீழ் தங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்கணை 

விற்பணதத் தவிர்ப்பதற்கு உாிணம உண்டு, Carrier தனிப்பட்ட தகவல்கணை மூன்றாம் 

தரப்பினருக்கு விற்காது. எங்கள் நணடமுணறகள் மாறினால், இந்த தனியுாிணம 



 
  
 

 
 

அறிவிப்ணப நாங்கள் புதுப்பித்து, பபாருந்தக்கூடிய ேட்டத்திற்கு இைங்க வதணவயான 

எந்த நடவடிக்ணகயும் எடுப்வபாம். 

CCPA உாிணமகணைப் பயன்படுத்த விரும்பும் கலிஃவபார்னியா குடியிருப்பாைர்கள் 

Carrier-ஐ privacy@carrier.com யிவைா அல்ைது இணைய படிவத்ணத பயன்படுத்திவயா 

பதாடர்பு பகாள்ைைாம்; உங்கள் வகாரலின் தணைப்பில் “கலிஃவபார்னியா தனியுாிணம 

உாிணமகள்” என்று எழுதவும் மற்றும் உங்கள் வகாரலின் தன்ணமணயயும் விவாிக்கவும். 

CCPA குறித்து நீங்கள் Carrier-ஐ 1-833-617-0050 என்ற எண்ைிலும் அணழக்கைாம். 

கலிஃவபார்னியாவின் "Shine the Light Law" மூைம் வணரயறுத்தபடி கலிஃவபார்னிய 

குடியிருப்பாைர்கள்ஆண்டுவதாறும் முந்ணதய நாட்காட்டி ஆண்டு காைத்திற்குள்  தமது 

போந்த வநரடிச் ேந்ணதப்படுத்தல் பயன்பாட்டிற்காகப் பிற வைிகங்களுடன் பகிர்ந்து 

பகாண்ட தகவல்கணை வகாரைாம் மற்றும் பபறைாம் (). Carrier உங்கள் தனிப்பட்ட 

தகவணை மற்ற வைிகங்களுடன் தங்கைது போந்த வநரடி விற்பணனக்காகப் பகிராது. 

தனியுாிணமச் ேட்டங்கணைக் பகாண்ட ஐவராப்பிய ஒன்றிய மற்றும் பிற நாடுகைின் 

பயனர்கள்: உங்களுணடய வதேிய அல்ைது மாநிைத் தரவுப் பாதுகாப்பு ஆறையத் ிடம் 

புகாரைிக்க உங்களுக்கு உாிணம உள்ைது, இது ஒரு வமற்பார்ணவ ஆணையமாகவும் 

அறியப்படைாம். வமலும், உங்களுக்கு ஒப்புதணைத் திருப்பி பபற, உங்கள் தனிப்பட்ட 

தகவல்கணை அணுகுவதற்கும் திருத்தம் பேய்ய அல்ைது அழிப்பதற்கும் வகார,ேிை 

தனிப்பட்ட தகவல்கள் மீதான கட்டுப்பாடுகணை எதிர்பார்க்க அல்ைதுஅவற்றின் 

பேயைாக்கத்ணத ஆட்வேபிக்க மற்றும் ேிை சூழ்நிணைகைில் தரவு பபயர்வுத்திறணன 

எதிர்பார்க்க உாிணம உள்ைது. கட்டுப்பாடுகள் அல்ைது பபயர்வுதிறணன அணுகும், 

திருத்தும், அழிக்கும், ஆட்வேபிக்கும் அல்ைது நாடும் ஏவதனும் வகாாிக்கக்கு, கீவழயுள்ை 

பதாடர்பு முணறகணைப் பயன்படுத்தி Carrier-ஐ பதாடர்புபகாள்ளுங்கள். 

அபமாிக்க பயனர்கள்:  Carrier www.corporate carrier.com. மூைமாக ேமூக பாதுகாப்பு 

எண்கணைச் வேகாிக்காது. இருப்பினும் Carrier அதன் ஊழியர்களுக்கான வாி மற்றும் 

ஊதிய வநாக்கங்கள் வபான்றவற்றிற்காக ேமூகப் பாதுகாப்பு எண்கணை, ேட்டத்தால் 

வதணவப்படும் பட்ேத்தில் வேகாிக்கிறது. Carrier ேமூகப் பாதுகாப்பு எண்கணைச் 

வேகாிக்கும்வபாது மற்றும்/அல்ைது பயன்படுத்தும்வபாது, இரகேியத்தன்ணமணயப் 

பாதுகாத்தல், அறிய வவண்டிய வதணவ அடிப்பணடயில் அணுகணை உறுதி பேய்து, 

வேகாிப்ணபக் கட்டுப்படுத்துதல், பபாருத்தமான பதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்புகணையும் 
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முணறயான அகற்றுதணை உறுதி பேய்வதன் மூைம் Carrier ோியான கவனிப்ணப 

வமற்பகாள்ளும். 

நீங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவணை எவ்வாறு திருத்தைாம் அல்ைது மாற்றைாம்?  

Carrier-இன் ஆன்ணைன் வவணை விண்ைப்ப அணமப்புகைில் ஒன்றிலுள்ை உங்கள் 

தகவணை மாற்ற, நீங்கள் உங்கள் சுயவிவரத்தில் உள்நுணழந்து, வதணவப்படும் 

திருத்தங்கள் அல்ைது நீக்கங்கணைச் பேய்யைாம். நீங்கள் வவபறாரு முணறயில் 

(மின்னஞ்ேல் வபான்றறவ) ஒரு வவணைக்கு விண்ைப்பித்திருந்தால், உங்கள் உள்ளூர் 

ஆட்வேர்ப்புத் பதாடர்பாைணரத் பதாடர்புபகாள்ைவும். வவணைவாய்ப்புகள் 

வணைத்தைத்துடனான பிரச்ேணனகணைப் புகாரைிக்க அல்ைது வகள்விகள் அல்ைது 

கருத்துக்கணைத் பதாிவிக்க, carrier.recruiting@carrier.com.  என்ற முகவாிக்கு 

மின்னஞ்ேல் அனுப்பவும்.  

Carrier உடன் எப்படித் பதாடர்பு பகாள்ை முடியும்?  

உங்கள் தனிப்பட்ட தகவணை அணுக, திருத்த அல்ைது புதுப்பிக்க விரும்பினாவைா 

அல்ைது Carrier-யின் பபாதுவான தனியுாிணம நடவடிக்ணககள் குறித்து வகள்விகள் 

அல்ைது புகார்கள் இருந்தாவைா அல்ைது குறிப்பிட்ட Carrier நிறுவனத்திற்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட தரவுப் பாதுகாப்பு அலுவைணரத் பதாடர்புபகாள்ை விரும்பினாவைா, 

privacy@carrier.com என்ற முகவாிக்கு மின்னஞ்ேல் அனுப்பவும்.  

உங்களுக்கு ஏவதனும் கருத்துகள் அல்ைது வகள்விகள் இருந்தாவைா, Carrier-இன் 

வவணைவாய்ப்பு வணைத்தைங்கள் அல்ைது அணமப்புகைின் மதிப்பிணன உயர்த்துவதற்காக 

நாங்கள் பேய்யக் கூடிய வவறு விஷயங்கள் இருந்தாவைா, தயவுபேய்து, 

carrier.recruiting@carrier.com.   என்ற முகவாிக்கு மின்னஞ்ேல் பேய்யவும்.  

கணடேியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது: மார்ச் 06,2020 
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