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১. ভূিমকা

আমােদর িনেয়াগ �ি�য়ার সমেয় আেবদনকারীেদর ("আপিন" িহসােবও উে�খ করা হয়) স�েক� সং�হ
করা ব�ি�গত তথ� আমরা কীভােব ব�বহার কির তা বণ�না করার জন�, Avery Dennison Corporation,
এর �ারা িনয়ি�ত সং�া এবং সহেযাগী সং�া�িলর সে� একসােথ (সি�িলতভােব, "Avery Dennison",
"আমরা" বা "আমােদর") এই িনেয়াগ সং�া� �গাপনীতার িব�ি� ('িব�ি�') জাির কেরেছ। "আেবদনকারী"
শ�� এমন কাউেক �বাঝায় িযিন চাকিরর জন�, �কানও পেদর জন� আেবদন কেরন, বা অন�থায় �ায়ী বা অ�ায়ী যাই
�হাক না �কন, আমােদর হেয় কাজ করেত চান এবং এেত পরামশ�দাতা, �কাদার, ���ােসবক, ই�ান�, ক�াজয়ুাল কম�,
এেজি� কম� এবং কম�চারীরা অ�ভু� �। ব�ি�গত তথ� বা তথ� শ�� এমন �কােনা তথ�েক �বাঝায় যা আপনােক
(�ত�� বা পেরা�ভােব) সনা� করেত ব�বহার করা �যেত পাের। এই িব�ি�� এক� িব�ব�াপী িব�ি� এবং তাই
Avery Dennison �েপর িভতের সকল আেবদনকারীর জন� �েযাজ�।

আমরা আপনার �গাপনীয়তার অিধকারেক স�ান কির এবং আপনার ব�ি�গত তথ�েক দািয়ে�র সােথ এবং �েযাজ�
আইন অনযুায়ী পিরচালনা করেত �িত�িতব�। Avery Dennison আপনার স�েক� �য ধরেনর ব�ি�গত তথ�
সং�হ ও ব�বহার কের, �য উে�েশ� আমরা আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহার কির এবং এই কায�কলাপ�িলর সােথ
স�িক� ত আপনার �য অিধকার�িল রেয়েছ তা এই িব�ি�েত ব�াখ�া করা হেয়েছ।

২. আমােদর �ি�য়া করা ব�ি�গত তেথ�র �কারেভদ

Avery Dennison-এ এক� চাকিরর জন� আেবদন করার সময়, আমরা আপনার স�েক� এবং আপনার ওপের
িনভ� রশীল ব�ি�, সুিবধােভাগী এবং অন� �যেকান ব�ি� যােদর ব�ি�গত তথ� আপিন �দান কেরন তােদর স�েক�
ব�ি�গত তথ� ব�বহার করব। �েযাজ� আইেনর অধীেন যা �েয়াজনীয় এবং অনেুমািদত, তার মেধ�ই আমরা

আমােদর �ারা সং�হ ও ব�বহার করা তথ�েক সীিমত কির। আপিন ব�ি�েদর স�েক� �য ব�ি�গত তথ�

আমােদর �দান কেরেছন (উদাহরণ��প, আপনার পিরবােরর সদস�, িনভ� রশীল ব�ি� বা সুিবধােভাগীেদর স�েক�
তথ�) তা আমরা �য মা�া পয�� ব�বহার কির, তার পিরে�ি�েত আপনােক �সই ব�ি�েদর এই িব�ি� স�েক� অবগত
করেত হেব।

যখন আপিন এক� পেদর জন� আেবদন কেরন, বা যখন আপিন আমােদর কােছ আপনার ��াফাইল জমা
িদন, তখন আমরা িন�িলিখত তথ� সং�হ ও ব�বহার করেত পাির:

● সনা�করেণর তথ� - �যমন আপনার নাম, িল�, জ� তািরখ;
● �যাগােযােগর তথ� - �যমন আপনার বা�ব �কানা, ডাক �কানা, ইেমল �কানা, �যাগােযােগর

�টিলেফান ন�র;
● জাতীয় শনা�কারী- �যমন আপনার জাতীয় পিরচয়প�/পাসেপাট� , জাতীয়তা, অিভবাসন/িভসার

ি�িত, বা �সাশ�াল িসিকউির� ন�েরর এক� কিপ;
● �া�� সং�া� তথ� - �যমন মানিসক/শারীিরক �াে��র অব�া। এই তথ� �ধুমা� �সই ��ে�ই সং�হ বা

ব�বহার করা হয় �যখােন এ� জন�া�� বা কম�সং�ান-স�িক� ত উে�েশ� (�যমন কােজর জন� উপযু�তা, বা
কম��েলর জন� যুি�স�ত সম�েয়র ��ে�) �দান করা হেয়েছ, বা অন�থায় আইন �ারা অনেুমািদত বা
�েয়াজনীয়;

● কম�সং�ান সং�া� তথ� - �যমন আপনার �ারা পিরপূণ� পরবত� পদ�িলর িববরণ, পূব�বত�
িনেয়াগকত� া, �য �কা�ািন�িলর জন� আপিন আেগ কাজ কেরেছন, অব�ান, পদ বা কােজর পদিব,
কম�সং�ােনর সময়কাল এবং কৃিত� ও �রফাের�;

● পটভূিমর তথ� - �যমন পড়ােশানা/�পশাদার �যাগ�তা, জীবনব�ৃা�/িসিভ, সদস�তা, সা�� িফেকশন,
এবং অন�ান� সহায়ক নিথপ� �যমন �স�িলর ��া�ি�� বা কিপ, তেব এেত অপরাধমলূক
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�রকেড� র তথ�ও অ�ভু� � থাকেত পাের (যাচাই করার উে�েশ�, �ধুমা� �যখােন অনেুমািদত এবং
�েযাজ� আইন অনযুায়ী);

● আপনার স�েক� �রফাের� এবং আরও তথ� যা ই�ারিভউ বা মলূ�ায়েনর সময় আপনার �ারা
�শয়ার করা হেত পাের;

● আমােদর �ারা িনযু� �কােনা আ�ীয়, পিরবার বা ব�ুেদর স�েক�  িবশদ িববরণ;
● আিথ�ক তথ� - �যমন �বতেনর �ত�াশা, ��িডট �রফাের�, স�লতা বা �দউিলয়া অব�া;
● আপনার জীবনব�ৃা�/িসিভ বা কভার �লটাের ���ায় �দ� বা �িতফিলত হয় এমন অন� �য

�কানও তথ�, �যমন ফেটা�াফ, িভিডও, বা আপনার �সাশ�াল িমিডয়া অ�াকাউ�; এবং
● �িক ও িডভাইেসর তথ�। আপিন �য িডভাইস� ব�বহার করেছন তার IP অ�াে�স, আপিন �য �াউজার

স�ওয়�ার� ব�বহার করেছন, অ�াে�েসর তািরখ এবং সময়, �য ওেয়বসাইট �থেক আপিন আমােদর
ওেয়বসাইেট িল� কেরেছন তার ই�ারেনট অ�াে�স এবং আপিন কীভােব
আমােদর ওেয়বসাইট ব�বহার কেরন তার তথ� এর মেধ� অ�ভু� � আেছ।

আমরা আপনােক আমােদর কােছ রাখার জন� এবং আপনার ��াফাইেলর সােথ িমেল যাওয়া উপযু� শনূ�পদ�িল
উপলভ� হেল আপনার সােথ �যাগােযাগ করেত ব�বহার করার জন�, িনেজর এক� ��াফাইল জমা �দওয়ার এক� িবক�
অফার কির। এই িবক�� সি�য় করেত, আপনােক আপনার জীবনব�ৃা�/িসিভ জমা িদেত হেব এবং আমােদর ট�ােল�
কিমউিন�র অংশ হেত হেব, অথবা আপনার অনেুরাধ� িনেদ�শ কের আপনার জব �বাড� বা �সাশ�াল িমিডয়া ��াফাইল
ব�বহার কের আমােদর সােথ �যাগােযাগ করেত হেব। এ� করার মাধ�েম, আমরা আপনার জীবনব�ৃা�/িসিভ-�ত
অ�ভু� � এবং এই ওেয়বসাইট�িলর এক�েত আপনার ��াফাইেল �দিশ�ত ব�ি�গত তথ� অ�াে�স করেত পারব। আপিন
যিদ আর আমােদর ট�ােল� কিমউিন�র সদস� থাকেত না চান, তাহেল আপিন �য �কােনা সময় ইেমল�িলেত অ�ভু� �
এক� িলে�র মাধ�েম সদস�তা ত�াগ করেত পােরন, অথবা িবভাগ ১২-এ অ�ভু� � �যাগােযােগর িববরণ ব�বহার
কের আমােদর সােথ �যাগােযাগ করেত পােরন৷

সংেবদনশীল ব�ি�গত তেথ�র মেধ� এমন �য �কানও তথ� অ�ভু� � যা আপনার জািতগত বা জাতীয়
উৎস, ধম�য়, রাজৈনিতক বা দাশ�িনক িব�াস, �জেন�ক �ডটা, অনন� শনা�করেণর উে�েশ� বােয়ােমি�ক
�ডটা, ��ড ইউিনয়ন বা রাজৈনিতক সংগঠেনর সদস�তা, বা আপনার �া��/�যৗন জীবন স�েক� তথ�
("সংেবদনশীল ব�ি�গত তথ�") �কাশ কের। এক� সাধারণ িনয়ম িহসােব, আমরা িনেয়াগ �ি�য়া
চলাকালীন আপনার স�েক� �কােনা সংেবদনশীল ব�ি�গত তথ� সং�হ বা ব�বহার কির না, যিদ না
�বিচ��, সমতা ও অ�ভু� ি� পয�েব�ণ কের সমান সুেযাগসুিবধার উে�েশ�, এবং কম�সং�ান আইন সহ �েযাজ�
আইন�িল �মেন চলার জন� (�যমন কাজ-স�িক� ত �া���িবধােনর ব�ব�া �দােনর জন� আপনার শারীিরক বা
মানিসক অব�ার তথ�) �েয়াজনীয় হয়।

৩. ব�ি�গত তেথ�র উৎস

আপনার স�েক� আমােদর কােছ থাকা ব�ি�গত তথ� সাধারণত আপিনই �দান কের থােকন, তেব এমন
পিরি�িত থাকেত পাের �যখােন আমরা আপনার ব�ি�গত তথ� তৃতীয় পে�র কাছ �থেক সং�হ কির
�যমন আপনার ব�ু, সহকম� বা পিরবােরর সদস� িযিন আপনার জীবনব�ৃা�/িসিভ আমােদর কােছ বা চাকির
সং�ার মাধ�েম �রফার কেরেছন। যিদ আমরা অন� �কােনা উৎস �থেক আপনার তথ� পাই, তাহেল এ� ব�বহার করার
আেগ আমরা আপনােক এই িবষয়� জানােবা �য আমরা অন� �কােনা উৎস �থেক আপনার তথ� �পেয়িছ এবং আপনােক
এই িব�ি�েত �রফার করব। উদাহরণ��প, আমরা িন�িলিখত উৎস�িলর মাধ�েম আপনার ব�ি�গত তথ� সং�হ
করেত পাির:
● আপনার িনেয়ােগর সময় ির�ুটেম� এেজি�, িশ�া �িত�ান, �া�ন কম�চারী, �রফার কেরেছন

এমন ব�ি�, পটভূিম যাচাইকারী সং�া এবং অন�ান� তৃতীয় পে�র কাছ �থেক পটভূিম সং�া�
এবং অন�ান� িনিদ�� তথ�;

● িশ�া �িত�ান এবং �িশ�ণ বা সা�� িফেকশন �দানকারীেদর কাছ �থেক আপনার িশ�ার িবষেয়
তথ�;
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● Avery Dennison �ারা �দ� �যেকান বীমা বা �পনশন ি�েম অংশ�হণ বা এর অধীেন অথ��দান
বা সুিবধা পাওয়ার জন� আপনার অিধকার স�েক� সংি�� সুিবধা �দানকারীর কাছ �থেক তথ�;
এবং

● অনলাইেন সব�জনীনভােব উপল� উৎস �থেক তথ� - উদাহরণ��প, �যখােন আপনার এক� �পশাদার
��াফাইল অনলাইেন �পা� করা হেয়েছ (�যমন, আপনার বত� মান িনেয়াগকত� ার ওেয়বসাইেট, বা LinkedIn
এর মেতা এক� �পশাদার �নটওয়ািক� ং সাইেট)।

উপেরর �িত� ��ে� আমরা �কবলমা� �সই ধরেনর তথ�ই সং�হ ও ব�বহার করব �যখােন তা অনেুমাদনেযাগ� এবং
�েযাজ� আইন অনসুাের।

৪. আমরা �য উে�েশ� আপনার তথ� ব�বহার কির

৪.১ িনেয়ােগর উে�শ�

সাধারণভােব, আমরা িনেয়াগ �ি�য়ার সােথ স�িক� ত উে�েশ� আপনার তথ� ব�বহার কির যার মেধ�
রেয়েছ:

● স�ূণ� আেবদন �ি�য়ােক সহজতর করা, তা অনলাইেন বা হােত কের �হাক না �কন;
● �যখােন আপিন আপনার জব �বাড� বা �সাশ�াল িমিডয়া ��াফাইেলর মাধ�েম আমােদর সােথ

�যাগােযাগ কের চাকিরর সতক�করেণর জন� িনব�ন কেরেছন বা আপনার ��াফাইল জমা িদেয়েছন,
�সখােন �যেকােনা উপযু� চাকিরর সুেযাগ স�েক� আপনােক অবগত রাখা অথবা আপনার সােথ
�যাগােযাগ করা;

● আপিন �য সকল ভূিমকা, পদ বা চাকিরর জন� আেবদন কেরেছন তার জন� আপনার উপযু�তা
িনধ�ারণ করা এবং আপনার �যাগ�তা, অিভ�তা, দ�তা ও পটভূিম মলূ�ায়ন করা;

● আপনার তথ� যাচাই করা এবং আপিন �য ভূিমকা, পদ বা চাকিরর জন� আেবদন কেরেছন তার
জন� আপনার উপযু�তা �িত�া করেত পটভূিম যাচাই করা;

● আপনার কাছ �থেক �া� ��, অনেুরাধ এবং িচ�পে�র জবাব �দওয়া এবং আপনার সােথ
�যাগােযাগ করা;

● আপনার ওপের �েযাজ� হয় এমন �য �কানও পিরবত� ন স�েক� আপনােক আপেডট �দান করা,
�যমন নীিতমালা এবং িনয়ম ও শত� াবলীর পিরবত� ন;

● আপনার আেবদন স�েক�  আপনােক আপেডট �দান করা;
● Avery Dennison �েপর মেধ� �শাসিনক কাজ স�াদন করা;
● অপরাধমলূক পটভূিম যাচাই করা (যিদ পদ�র জন� �েয়াজন হয় এবং আইন �ারা অনেুমািদত

হয়); এবং
● অনেবািড� ং �ি�য়া পিরচালনা করা।

৪.২ অন�ান� �বধ ব�বসািয়ক উে�শ�

অন�ান� �বধ উে�েশ� �েয়াজন হেল আমরা ব�ি�গত তথ� সং�হ ও ব�বহার করেত পাির। উদাহরণ��প, আপনার
��াফাইেলর সােথ �মেল এমন এক� শনূ�পদ পূরেণর উে�েশ�, আমােদর ব�বসােক আরও কায�করভােব এবং দ�তার
সােথ পিরচালনা করেত সাহায� করার জন�, ব�বসার ধারাবািহকতার উে�েশ�, আই� িনরাপ�া/ব�ব�াপনার জন�,
অথবা আমােদর ব�বসার স�ূণ� বা আংিশক িব�য়, বরা�করণ বা �ানা�েরর সুিবধার জন�। আমােদর আচরণিবিধ
এবং অভ��রীণ নীিত�িল (�যমন, মানবািধকার নীিত) �মেন চলার জন� বা �সই নীিত�িলর ল�েনর তদ� করার
জন�ও আমরা আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহার করেত পাির।
�িকর মাধ�েম সংগৃহীত তথ� আমােদর ওেয়বসাইেটর কায�স�াদন িনরী�ণ করেত এবং ওেয়বসাইেটর ব�বহার
�বাঝার জন� ব�বহার করা হয়। এই �িক�িল আমােদর ওেয়বসাইেট �য �কানও �� সামলােত এবং ব�বহারকারীর
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অিভ�তা উ�ত করেত সহায়তা কের। আমরা কী ধরেনর �িক ব�বহার কির এবং আপনার �িক �স�ংস কীভােব
পিরচালনা করেত হেব, তা সহ আরও তেথ�র জন�, অন�ুহ কের আমােদর �যাগােযাগ ক�ন �িক সং�া� িব�ি�
পড়ুন।

৪.৩ আইন-স�িক� ত উে�শ�

আমােদর আইিন বাধ�বাধকতা (�যমন, সমান সুেযাগ সং�া� িবিধিনয়ম, �বষম� িবেরাধী আইেনর জন�)
�মেন চলা সহ আইন-স�িক� ত উে�েশ�র জন� বা িবচার িবভাগীয় অনেুমাদেনর অধীেন যখন �েয়াজনীয়
হয়; Avery Dennison ��াবাল �প অফ �কা�ািনর আইিন অিধকার�িল �েয়াগ বা র�া করা;
�কা�ািন, আমােদর কম�চারী, �াহক, সরবরাহকারী বা অন�ান� ব�ি�েদর অিধকার, স�ি� বা িনরাপ�া র�া করা;
আপনার আেবদন সং�া� �কােনা িবেরাধ, দািব বা তদে� সহায়তা করা; অথবা অন�থায় আমােদর ব�বসার
আইনস�ত পিরচালনার জন� আমরা আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহার করেত পাির।

৪.৪ �য়ংি�য় িস�া� �হণ এবং ��াফাইিলং

আমরা �ধুমা� �য়ংি�য় �ি�য়াকরণ বা ��াফাইিলংেয়র িভি�েত িস�া� িনই না। তেব, আমরা এমন এক� �য়ংি�য়
িসে�ম ব�বহার করেত পাির যার মেধ� এমন অ�ালগিরদম অ�ভু� � আেছ যা চাকিরর তািলকার সােথ �াথ�েদর
�মলােনার ��ে� আমােদর সহায়তা কের। একজন �াথ� িহসােব আপনার জন�, এর মােন হল �য আপনার চাকিরর
আেবদন� আপনার �াসি�ক দ�তা, কাজ এবং িশ�ার ইিতহাস সনা� করার জন� �ি�য়া ও িবে�ষণ করা হেত পাের
যােত আপনার আেবদন� চাকিরর তািলকায় বিণ�ত আবশ�কতা�িলর সােথ কতটা সাম�স�পূণ� তা িনধ�ারণ করা
যায়।। িনেয়াগ �ি�য়ায় সহায়তা করার জন� �য়ংি�য় স�মতা�িল ব�বহার করা হয়; তেব চূড়া� আেবদন
পয�ােলাচনা এবং িনেয়ােগর িস�া��িল Avery Dennison এর িনেয়াগকারী দল �ারাই �নওয়া হয়।

৫. আপনার তথ� স�িক� ত আরও �ি�য়াকরণ

আপনােক যিদ Avery Dennison-এ এক� পেদর জন� �হণ করা হয়, তাহেল িনেয়াগ �ি�য়া চলাকালীন
সংগৃহীত তথ� আপনার চলমান কম� সদস� �রকেড� র অংশ হেব এবং আমােদর কম�েদর জন� তেথ�র
�গাপনীয়তার িব�ি� অনযুায়ী অনযুায়ী �ি�য়া করা হেব।

৬. আমরা কােদর সােথ আপনার তথ� �শয়ার কির

৬.১ �েপর অন�ান� �কা�ািনর কােছ �কাশ

আমরা আমােদর Avery Dennison �েপর �কা�ািন�িলর সােথ আপনার ব�ি�গত তথ� �শয়ার কির। তেব আমরা
�ধুমা� এই তথ� �শয়ার কির (বা অ�াে�েসর অনমুিত িদই) �যখােন এই ধরেনর ব�ি�গত তথ� এক� �বধ উে�েশ�
�েয়াজনীয়। এই �প �কা�ািনেক তার কাজ ও কত� ব��িল স�াদন করেত স�ম করার জন� যা �েয়াজনীয় তা এর
মেধ� অ�ভু� �: (i) মানব স�দ পিরচালনা; (ii) কম� সদস�েদর পাির�িমক; অথবা (iii) আ�জ� ািতক পয�ােয় সুিবধা;
�সইসােথ অন�ান� �বধ ব�বসািয়ক উে�েশ� �যমন আই� পিরেষবা/িনরাপ�া, ট�া� ও অ�াকাউি�ং এবং সাধারণ ব�বসা
পিরচালনার জন�।

৬.২ তৃতীয় পে�র পিরেষবা �দানকারীেদর কােছ �কাশ

আমরা �সই সকল তৃতীয় পে�র সােথ আপনার ব�ি�গত তথ� �শয়ার কির যারা আমােদরেক পিরেষবা �দওয়ার জন�
Avery Dennison �ারা িনব�ািচত হেয়েছ। আমরা �য সাধারণ তৃতীয় পে�র সােথ তথ� �শয়ার কির তারা আমােদর
িনেয়াগ সং�া� পিরেষবা �দান করেলও, িকছু তৃতীয় প� আনষুি�ক পিরেষবা �দান কের, �যমন ওেয়ব �হাি�ং,
�াউড ��ািরং বা স�ওয়�ার৷ ব�ি�গত তথ� এেদর সােথ �শয়ার করা হেত পাের:
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● িনেয়ােগর সােথ জিড়ত িনেয়াগকারী সং�া বা এি�িকউ�ভ অনসু�ান সং�া;
● পটভূিম যাচাই বা অন�ান� �ীিনং পিরেষবা �দানকারী এবং সংি�� �ানীয় অপরাধমলূক �রকড�

যাচাইকারী সং�া;
● �ডটা ��ােরজ, �শয়াড� সািভ� স ও ির�ুটেম� ��াটফম� �দানকারী, আই� �ডেভলপার ও সহায়তা

�দানকারী এবং আমােদর �কিরয়ার ওেয়বসাইট স�িক� ত �হাি�ং পিরেষবা �দানকারী; এবং
● �য তৃতীয় প��িল আইিন এবং আিথ�ক িবষয়, অিডট, ব�ব�াপনা সং�া� পরামশ�, বীমা, �া�� ও িনরাপ�া,

সুর�া ও ইে�ল এবং �ইেসল ��ািয়ং বা সমস�ার িরেপাট�  করার �সে� সহায়তা ও পরামশ� �দান কের।

৬.৩ অন�ান� তৃতীয় পে�র কােছ �কাশ

আমরা ব�বসা বা আইন-স�িক� ত �বধ উে�েশ�ও অন�ান� তৃতীয় পে�র কােছ ব�ি�গত তথ� �কাশ
করেত পাির, যার মেধ� অ�ভু� � থাকেত পাের:
● �কােনা উপযু� আইন �েয়াগকারী সং�া, িনয়�ক, সরকারী সং�া বা আদালত (ট�া�, অিভবাসন,

�া�� ও িনরাপ�া, জাতীয় িনরাপ�া বা আইন �েয়াগকারী উে�শ� সহ);
● িব�য়, বরা�করণ বা অন� �ানা�েরর সােথ স�িক� ত, আমােদর ব�বসার স�ূণ� বা �কানও

অংেশর �কৃত বা স�াব� ��তা;
● বািহ�ক অিডটর; এবং
● অন� �কউ, আপনার স�িতেত।

আমােদর পিরেষবা �দােনর জন� যখনই আমরা �কানও তৃতীয় প�েক ব�ি�গত তথ� ব�বহার করার জন� অনমুিত
িদই, আমরা এই িব�ি�র সােথ সাম�স�পূণ�ভােব তথ� ব�বহার করা হেয়েছ এবং তেথ�র িনরাপ�া ও �গাপনীয়তা বজায়
রাখা হেয়েছ তা িনি�ত করার জন� যথাযথ ব�ব�া �হণ কির।

৭. আপনার ব�ি�গত তথ� �ি�য়াকরেণর জন� �বধ িভি�

িব�ি�র পূব�বত� িবভাগ�িলেত, আমরা (i) �য ব�ি�গত তথ� সং�হ কির তার ধরন এবং তেথ�র উৎস; (ii) �কান
উে�েশ� আমরা এই তথ� ব�বহার কির; (iii) এবং কােদর সােথ আমরা আপনার ব�ি�গত তথ� �শয়ার কির �সই স�েক�
তথ� �দান কেরিছ। �গাপনীয়তা ও তথ� সুর�া আইেনর উপর িনভ� র কের, আপনার ব�ি�গত তথ� পিরচালনার জন�
আমােদর আইিন িভি� থাকেত হেব। এর মােন হল �য এক� কায�কর উে�শ� থাকার পাশাপািশ, আপনার ব�ি�গত
তথ� পিরচালনা করার জন� আমােদর এক� আইিন যুি�ও �েয়াজন।

আমরা এই িব�ি�েত উে�খ করা উে�েশ� এবং (�যখােন �েযাজ� আইন অনযুায়ী আবশ�ক) িন�িলিখত
আইিন িভি��িলর মেধ� এক�র অধীেন আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহার কির:
● আপনার সােথ এক� চুি�েত �েবশ করার জন� আমােদর �ারা আপনার ব�ি�গত তেথ�র ব�বহার

�েয়াজনীয় (�যখােন আপিন সফলভােব িনেয়াগ �পেয়েছন);
● আমােদর আইিন বাধ�বাধকতা �মেন চলার জন� আমােদর �ারা আপনার ব�ি�গত তেথ�র ব�বহার

আবশ�ক;
● আমােদর �বধ �ােথ�র উে�েশ� বা �কানও তৃতীয় পে�র �বধ �ােথ�র জন� আমােদর ব�বহার

�েয়াজনীয় (যা উপের অনেু�দ 4 এ সংি�� করা হেয়েছ), �যখােন আপনার তথ� সুর�ার �াথ�
বা �মৗিলক অিধকার ও �াধীনতার �ারা তা অ�াহ� করা হয় না;

● �যখােন আপনার বা অন� �কানও ব�ি�র ���পূণ� �াথ� ও শারীিরক িনরাপ�ােক র�া করার জন�
�েয়াজন; বা

● �যখােন আমােদর তা করার জন� আপনার স�িত আেছ।

�যখােন আমরা সংেবদনশীল ব�ি�গত তথ� সং�হ ও পিরচালনা কির যিদ এ� �ধুমা�:

● আমােদর আইিন বা িনয়�ক বাধ�বাধকতা �মেন চলেত, বা িনিদ�� আইিন অিধকার �েয়াগ করেত;
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● যখন স�িত �দওয়া যায় না, তখন আপনার বা অন� �কানও ব�ি�র ���পূণ� �াথ� ও শারীিরক
িনরাপ�ােক র�া করার জন� �যখােন �েয়াজন;

● যখন যেথ� জন�ােথ�র কারেণ �েয়াজন হয়; বা
● �যখােন আপিন আমােদর �� ও িনিদ�� স�িত িদেয়েছন।

আমােদর সােথ আপনার ভিবষ�ৎ কম�সং�ােনর সােথ স�িক� ত উে�েশ� বা এক� সংিবিধব� �েয়াজনীয়তার কারেণ
যিদ আমােদর আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহার করার �েয়াজন হয়, আমরা �সই সমেয় আপনােক এ� ��ভােব
জানােবা। এই ধরেনর ��ে�, আপিন যিদ আমােদরেক এই তথ� �দান না কেরন, তাহেল তা আমােদরেক আপনার সােথ
আমােদর চুি�িভি�ক স�ক� েক কায�করভােব পিরচালনা করেত (�যেকােনা স�িক� ত কম�সং�ান সুিবধা সহ)
এবং/অথবা আমােদর আইিন বাধ�বাধকতা�িল �মেন চলেত বাধা �দেব, যার অথ� হেত পাের �য আমরা আপনার সে�
এক� কম�সং�ােনর স�েক�  �েবশ করেত অ�ম হব।

আমরা �য আইনগত িভি�েত আপনার ব�ি�গত তথ� সং�হ ও ব�বহার কির, �স স�েক� আপনার যিদ
�� থােক বা আরও তেথ�র �েয়াজন হয়, তাহেল অন�ুহ কের িনেচ অধ�ায় ১২ এ �দওয়া �যাগােযােগর
িববরণ ব�বহার কের আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

৮. িবেদেশ ব�ি�গত তথ� �ানা�র

আমােদর অিধভু� �কা�ািন এবং তৃতীয় পে�র পিরেষবা �দানকারী যারা সারা িবে� কাজ কের আপনার ব�ি�গত
তথ� �ি�য়াকরণ করেত পাের। উদাহরণ��প, আমরা এক� িব�ব�াপী ির�ুে�� িসে�েমর মাধ�েম আমােদর
�াথ�েদর ব�ি�গত তথ� �ি�য়া কির। এর জন� মািক� ন যু�রাে�র সাভ� ার�িলেত আপনার ব�ি�গত তথ� �ানা�িরত
করা হেত পাের। মািক� ন যু�রাে� আমােদর মলূ �কা�ািন, Avery Dennison Corporation, এই সাভ� ার�িল �হা�
করেত পাের বা তৃতীয় পে�র সাভ� ার�িল ব�বহার করেত পাের৷

যিদ আমরা আপনার ব�ি�গত তথ� আপনার বসবােসর �দশ �থেক এমন একজন �াপেকর কােছ �ানা�িরত কির
�য� এক� িভ� অিধকারে�ে� কাজ কের, তাহেল আমরা িনি�ত করব �য এই িব�ি� অনসুাের আপনার ব�ি�গত
তথ� সুরি�ত করার জন� যথাযথ সুর�া ব�ব�া রেয়েছ। এই সুর�া�িলর মেধ� িন�িলিখত�িল অ�ভু� �, িক� এেত
সীমাব� নয়:

● �াপক �দেশর পিরে�ি�েত এক� 'পয�া�তার িস�া�' এর িভি�েত আপনার ব�ি�গত তথ� �ানা�র করা। এর
অথ� হল �েযাজ� তথ� সুর�া কতৃ� পে�র �ারা এক� িস�া� �নওয়া হেয়েছ যা িনি�ত কের �য �াপক �দশ�
ব�ি�গত তেথ�র তথ� সুর�ার উপযু� �র �দান কের;

● উপযু� কতৃ� প��িল �ারা অনেুমািদত ��া�াড�  চুি�মলূক ধারা�িল বা�বায়ন করা; বা
● �প সদস�েদর জন� আমােদর বাধ�তামলূক কেপ�ােরট িনয়মাবলীর বা�বায়ন।

৯. তথ� ধারণ/�রেখ �দওয়া

এই িব�ি�েত বিণ�ত উে�শ��িল স�াদন করার জন� আমােদর তা যত�ণ �েয়াজন হেব, তত�ণ বা
�েযাজ� আইন অনযুায়ী �যমন অনেুমািদত �সইমত, আমরা আপনার ব�ি�গত তথ� �রেখ �দেবা। সাধারণত এর মােন
হল, িনেয়াগ �ি�য়া �শষ না হওয়া পয�� আপনার ব�ি�গত তথ� �রেখ �দওয়া হেব। তেব, �েযাজ� আইন�িল �মেন
চলার জন� বা �য �কােনা িবেরাধ বা দািবর িবষেয় িনেজেদর র�া করার জন�, িনেয়াগ �ি�য়ার পের িকছু সমেয়র
জন� আমােদরেক আপনার তথ� সংর�ণ করেত হেত পাের।

আমরা যিদ আপনার সােথ এক� কম�সং�ান চুি�েত �েবশ কির, �সই ��ে� আপনার তথ� �সই উে�েশ�
এবং আপনার কম�সং�ােনর সময়কােলর জন� �রেখ �দওয়া হেব, যিদ না �েযাজ� আইন�িল অনযুায়ী

আমােদর আরও দীঘ� সমেয়র জন� তথ� ধের রাখা আবশ�ক হয়।
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যিদ আমরা আপনার স�িতর িভি�েত আপনার ব�ি�গত তথ� সং�হ কের থািক এবং আপিন আপনার
স�িত �ত�াহার করার িস�াে�র িবষেয় আমােদর জানান, তাহেল আমরা আপনার অনেুরােধর িভি�েত
আপনার তথ� মেুছ �ফলব, যিদ না �েযাজ� তথ� সুর�া আইন�িলর অধীেন আমােদর এ� �রেখ �দওয়ার
অনমুিত �দওয়া হয় (বা আবশ�ক হয়)। এছাড়াও, আপনার স�িত �ত�াহার� এক� িভ� আইিন িভি�র ওপের িনভ� র
কের অন�ান� উে�েশ� সং�হ করা আপনার ব�ি�গত তেথ�র আমােদর �ারা ব�বহারেক �ভািবত করেব না, �যমন
�যখােন আপনার সে� এক� কম�সং�ান চুি�েত �েবশ করার জন� আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহার করা �েয়াজন।

১০. আপনার তেথ�র �গাপনীয়তার অিধকার

�েযাজ� আইেনর উপর িনভ� র কের, আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহােরর ��ে� আপনার িকছু অিধকার থাকেত পাের।
আপনার অিধকার�িল �েয়াগ করার সময়, মেন রাখেবন �য আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহার করার জন� আমােদর
অিধকার ও বাধ�বাধকতার পাশাপািশ অন�েদর অিধকার ও �াধীনতার িনিরেখও আইন� আমােদরেক আপনার
অিধকার এবং �স�িল �েয়াগ করার জন� আপনার অনেুরােধর মেধ� ভারসাম� বজায় রাখােক আবশ�ক কের িদেত পাের
(বা অনমুিত িদেত পাের)৷

আমরা �েযাজ� তথ� সুর�া আইন অনসুাের এবং অন� �য �কানও �েযাজ� আইেনর অধীেন অনেুমািদত সীমা পয��
আপনার ব�ি�গত তথ� স�েক� , আপনার কাছ �থেক �া� সম� অনেুরােধর জবাব �দব।

আমােদর ির�ুটেম�েপাট� াল SmartRecruiters এ, আপনার �াথ�র ��াফাইল অ�াে�স, সংেশাধন, আপেডট করা
বা মেুছ �ফলার জন� আপনার সুেযাগ আেছ। আপনার ব�ি�গত তথ� স�ক এবং আপ টু �ডট আেছ তা

িনি�ত করেত আমরা আপনােক এই �পাট� াল� ব�বহার করেত উৎসািহত কির। আপনার �দশ/অ�েল

�গাপনীয়তার অিধকার সং�া� আরও তেথ�র জন� পিরিশ� ক �দখুন।

১১. এই িব�ি�র আপেডট

আমােদর �গাপনীয়তা অনশুীলেন �কানও �েয়াজনীয় পিরবত� ন�িল �িতফিলত করার জন� এই িব�ি�� সমেয় সমেয়
আপেডট করা হেত পাের। যখন আমরা এই িব�ি�� আপেডট কির, তখন আমােদর করা পিরবত� ন�িলর তাৎপেয�র
সােথ সাম�স� �রেখ, আমরা আপনােক জানােনার জন� যথাযথ ব�ব�া �নব৷ আমরা িব�ি��র শীেষ� িনেদ�শ করব �য
এ� সবেচেয় স�িত কখন আপেডট করা হেয়িছল। 'এই িব�ি�র সা�িতকতম সং�রণ� পয�ােলাচনা করার জন�
আমরা আপনােক সমেয় সমেয় ad.a �পাট� াল বা আমােদর ই�ােনট �পজ (Our World) �দখেত উৎসািহত কির।

১২. �যাগােযােগর িবশদ তথ�

দয়া কের মেন রাখেবন �য আপিন Avery Dennison এর �য স�া�েত শনূ�পেদর জন� আেবদন কেরন সাধারণভােব
তারাই আপনার ব�ি�গত তেথ�র িনয়�ক, যিদও এই িব�ি�েত �যভােব ব�াখ�া করা হেয়েছ �সইমত আপনার ব�ি�গত
তথ� আমােদর সহেযাগী �কা�ািন�িলর সােথ ভাগ করা হেত পাের।

এই িব�ি�, আমরা কীভােব আপনার ব�ি�গত তথ� ব�বহার কির বা আপনার তথ� সুর�ার অিধকার�িল
স�েক� আপনার যিদ �কােনা �� থােক, তাহেল অন�ুহ কের আমােদর
dataprivacy@averydennison.com এ ইেমল ক�ন।
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