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מבוא.1

Avery Dennison Corporationבשיתוף"(להלן:שלהוהשותפיםהבתחברותעםבשיתוף,"Avery
Dennison,""אנוכיצדלתארכדי)הודעה''(להלן:לצוותזונתוניםפרטיותהודעתפרסמו")אנו"או"אנחנו

הקבלהתהליךבזמןשנאסף")אתה"גם(המכונהשלנוהצוותחבריעלמחזיקיםשאנואישיבמידעמטפלים
לבצעאחרתדרךבכלהמבקשאותפקידלעבודה,מועמדותשמגישמילכלמתייחס"מועמד"המונחלעבודה.

מזדמנים,עובדיםמתמחים,מתנדבים,קבלנים,יועצים,וכוללזמנית,אםוביןקבועהאםביןעבודה,עבורנו
אותךלזהותכדיבולהשתמששניתןמידעלכלמתייחסמידעאואישימידעהמונחועובדים.סוכנותעובדי

Averyבקבוצתהפוניםכלעלחלהולכןגלובליתהודעההיאזוהודעהבעקיפין).או(במישרין Dennison.

הודעההחל.לחוקובהתאםבאחריותשלךהאישיבמידעלטפלומחויביםשלךהפרטיותזכויותאתמכבדיםאנו
Averyאישימידעסוגיאילומסבירהזו Dennisonמשתמשיםאנושלשמןהמטרותעליך,ומשתמשתאוספת

במידע האישי שלך והזכויות שיש לך בקשר לפעילויות אלו.

סוגי מידע אישי שאנו מעבדים.2

Averyב-לעבודהמועמדותהגשתבמהלך Dennisonהמוטביםבך,התלוייםוכלעליךאישיבמידענשתמש
ומשתמשיםאוספיםשאנוהמידעאתמגביליםאנולנו.מספקאתהשלו\שלההאישיהמידעשאתאחראדםוכל
(לדוגמה,לנושסיפקתאנשיםעלאישיבמידעמשתמשיםשאנובמידההחל.החוקלפימותרושנדרשלמהבו

מידע על בני המשפחה, התלויים בך או המוטבים שלך), עליך ליידע אותם אנשים על הודעה זו.

לאסוףעשוייםאנושלך,הפרופילאתלנושולחאתהכאשרכאשראולתפקיד,בקשהמגישאתהכאשר
ולהשתמש במידע הבא:

נתוני זיהוי - כגון  השם, המין, תאריך הלידה שלך;●
טלפוןמספריאלקטרוני,דוארכתובתשלך,הדוארכתובתשלך,הפיזיתהכתובתכגון-התקשרותפרטי●

ליצירת קשר;
תעודתמספראוהגירה/ויזהסטטוסלאום,לאומי,זהות/דרכוןתעודתשלעותקכגון-לאומייםמזהים●

זהות;
הואכאשררקשימושבונעשהאונאסףזהמידענפשיים/פיזיים.בריאותייםמצביםכגון-בריאותימידע●

סבירותלהתאמותביחסאועבודה,כושר(כגוןלתעסוקהאוהציבורלבריאותהקשורותלמטרותסופק
למקום העבודה), או כפי שמותר או נדרש בדרך אחרת על פי חוק;

שבהןחברותקודמים,מעסיקיםידך,עלשמולאוקודמיםתפקידיםעלפרטים-כגוןתעסוקתימידע●
עבדת, מיקומים, תפקידים או תואר, זמן התעסוקה והישגים והתייחסויות;

תומכיםומסמכיםאישוריםחברות,חיים/רזומה,קורותאקדמיים/מקצועיים,כישוריםכגון-רקעמידע●
בדיקה,(למטרותפליליותרשומותנתוניגםלכלולעשויהואאךשלהם,עותקיםאותמלולכגוןאחרים

ורק כאשר הדבר מותר בהתאם לחוק החל);
הפניות אודותיך ומידע נוסף שעשוי להיות משותף על ידך במהלך ראיונות או הערכות;●
פרטים על כל קרובי משפחה, משפחה או חברים המועסקים אצלנו;●
מידע פיננסי - כגון ציפיות שכר, אסמכתאות אשראי, מצב כושר פירעון או חדלות פירעון;●
כגוןשלך,הכיסויבמכתבאושלךהחייםהחיים/קורותבקורותמרצוןמשתקףאוהמסופקאחרמידעכל●

תמונות, סרטונים או חשבון המדיה החברתית שלך, וכן
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תוכנתמשתמש,אתהשבוהמכשירשלIPה-כתובתאתכוללזההמכשיר.עלומידעעוגיותקבצי●
מקשראתהשממנוהאתרשלהאינטרנטכתובתהגישה,ושעתתאריךמשתמש,אתהשבההדפדפן

לאתר שלנו ומידע על אופן השימוש באתר שלנו.

מקומותיתפנוכאשראתךקשרליצירתוישמשידינועלשיישמרשלךפרופיללהגישאפשרותלךמציעיםאנו
שלךהחיים/רזומהקורותאתלהגישתצטרךזו,אפשרותלהפעילכדישלך.לפרופילהתואמיםמתאימיםפנויים
המדיהפרופילאושלךהדרושיםלוחבאמצעותאלינולהתחבראושלנו,הטאלנטיםמקהילתחלקולהיות

שלךהחיים/רזומהבקורותהכלולהאישילמידעגישהלנותהיהכך,ידיעלבקשתך.אתהמצייןהחברתית
הטאלנטיםבקהילתחברלהיותיותרמעונייןאינךאםהללו.האינטרנטמאתריבאחדשלךבפרופילומשתקף

פרטיבאמצעותקשראתנוליצוראועת,בכלבמייליםהכלולקישורבאמצעותהרישוםאתלבטלתוכלשלנו,
.12בסעיףהכלוליםהקשר

אופוליטיותדתיות,אמונותשלך,האתניאוהגזעיהמוצאאתהחושףמידעכלכוללרגישאישימידע
אופוליטי,בארגוןאומקצועיבאיגודחברותייחודי,זיהוילמטרותביומטרייםנתוניםגנטיים,נתוניםפילוסופיות,

מידעבכללהשתמשאולאסוףלאמשתדליםאנוככלל,").רגישאישי("מידעשלךהמיןבריאותך/חייעלמידע
נחוץהדברהזדמנויותשוויוןניטורלמטרותנחוץהדברכןאםאלאהגיוס,תהליךבמהלךאודותיךואישירגיש

עלמידע(כגוןהעבודהחוקילרבותהחליםלחוקיםוציותהכללהשוויון,גיוון,הזדמנויות,שוויוןניטורלמטרות
מצבך הגופני או הנפשי כדי לספק התאמות הקשורות לעבודה).

מקור המידע האיש.3

המידעאתאוספיםאנושבהםמצביםייתכנואךעליך,מחזיקיםשאנוהאישיהמידעאתסיפקתכללבדרך
דרךאושלךהחיים/רזומהקורותאתאלינושהפנהמשפחהבןאועמיתחבר,כגוןשלישימצדשלךהאישי
עליךמידעשקיבלנוכךעללךנודיעבו,השימושלפניאחר,ממקורשלךהמידעאתנקבלאםעבודה.סוכנות

ממקור אחר ונפנה אותך להודעה זו. לדוגמה, אנו עשויים לאסוף את המידע האישי שלך דרך המקורות הבאים:

רקעבדיקתסוכנויותבוררים,לשעבר,מעסיקיםאקדמיים,מוסדותגיוס,מסוכנויותאחרומידערקע●
וצדדים שלישיים אחרים במהלך הגיוס שלך;

מידע על ההשכלה שלך ממוסדות אקדמיים ומספקי הכשרה או הסמכה;●
שסופקהפנסיהתכניתאוביטוחכלבמסגרתהטבותאותשלומיםלקבלאולהשתתףזכאותךעלמידע●

Averyידיעל Dennison,הרלוונטי;ההטבותמספק
באינטרנטהמפורסםמקצועיפרופיללךישכאשרלדוגמה,-באינטרנטלציבורזמיניםממקורותמידעו●

.LinkedInכמומקצועקשריבאתראושלך,הנוכחיהמעסיקשלהאינטרנטבאתר(למשל,

בכל אחד מהמקרים לעיל, נאסוף ונשתמש במידע כזה רק כאשר הדבר מותר ובהתאם לחוקים החלים.

מטרות שלשמן אנו משתמשים במידע שלך.4

מטרות גיוס4.1

באופן כללי, אנו משתמשים במידע שלך למטרות הקשורות לתהליך הגיוס הכוללות:

סיוע בכל תהליך הגשת הבקשה, בין אם באופן מקוון או ידני;●
להתראותנרשמתשבהןמתאימותעבודההזדמנויותלגביאליךקשריצירתאולגביעדכוניםעלשמירה●

המדיהפרופילאוהדרושיםלוחדרךאתנוקשריצירתידיעלשלךהפרופילאתשלחתאועבודה
החברתית שלך;

הניסיון,ההכשרה,והערכתאליהמועמדותשהגשתמשרהאועמדהתפקיד,לכלשלךההתאמהקביעת●
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הכישורים והרקע שלך;
למשרותאולעבודותלתפקידים,התאמתךאתלקבועכדירקעבדיקותוביצועשלךהמידעאימות●

שהגשת להן מועמדות;
מענה לשאילתות, בקשות והתכתבויות שהתקבלו ממך ויצירת קשר אתך;●
לספקעדכונים לגבי כל שינוי שחל עליך כגון שינויים במדיניות ובתנאים והגבלות;●
לספק לך עדכונים לגבי הבקשה שלך;●
Averyקבוצתבתוךאדמיניסטרציהמשימותביצוע● Dennison;
ביצוע בדיקות רקע פלילי (אם נדרש לתפקיד ומותר בחוק), וכן●
ניהול תהליך ההטמעה.●

מטרות עסקיות לגיטימיות אחרות4.2

מילוילמטרותלדוגמה,אחרות.לגיטימיותלמטרותנחוץהדברכאשראישיבמידעולהשתמשלאסוףעשוייםאנו
יותר,ויעילהיעילהבצורהשלנוהעסקאתלנהללנולעזורכדישלך,הפרופילאתהתואמתפתוחהמשרה

מהעסקחלקאוכלשלהעברהאוהקצאהמכירה,עללהקלהאו/ניהול,ITלאבטחתעסקית,המשכיותלמטרות
(למשל,שלנוהפנימיתולמדיניותההתנהגותלקודלצייתכדישלךהאישיבמידעלהשתמשגםעשוייםאנושלנו.

מדיניות זכויות אדם), או כדי לחקור הפרות של מדיניות זו.

אלהעוגיותקבציבאתר.השימושאתולהביןשלנוהאתרביצועילניטורמשמשעוגיותבאמצעותשנאסףהמידע
העוגיותקבציסוגיכוללנוסף,למידעהמשתמש.חוויתאתולשפרשלנובאתרשגיאהכללנהללנועוזרים

שלנו.הודעת קבצי עוגיותשבהם אנו משתמשים וכיצד לנהל את הגדרות קבצי העוגיות שלך, עיין ב-

מטרות הקשורות לחוק4.3

עמידהלרבותלחוק,הקשורותלמטרותנחוץהדברכאשרשלךהאישיבמידעלהשתמשעשוייםאנו
שיפוטי,אישורתחתאואפליה)נגדחוקיםהזדמנויות,שוויוןתקנות(למשל,שלנוהמשפטיותבהתחייבויות

Averyשלהגלובליתהחברותקבוצתשלמשפטיותזכויותעלהגנהאומימוש Dennison,הזכויות,עלהגנה
מחלוקת,בכלסיועשלנו,אחריםאנשיםאוהספקיםהלקוחות,העובדים,החברה,שלהבטיחותאוהרכוש

תביעה או חקירות הקשורות לבקשתך, או בדרך אחרת עבור הפעילות החוקית של העסק שלנו.

קבלת החלטות אוטומטיות ויצירת פרופילים4.4

להשתמשעשוייםאנוזאת,עםפרופיל.יצירתאואוטומטיעיבודעלרקהמבוססותהחלטותמקבליםלאאנחנו
כמועמד,עבורךמשרות.לרשימותמועמדיםבהתאמתלנוהמסייעיםאלגוריתמיםהמשלבתאוטומטיתבמערכת
הרלוונטיות,המיומנויותאתלזהותכדיוניתוחעיבודלעבורעשויהשלךהעבודהשבקשתהיאהדברמשמעות
בפירוטהמפורטותהדרישותאתתואמתשלךהבקשהכמהעדלקבועכדישלךההשכלהוהיסטורייתעבודתך

והחלטותסופיתמועמדותסקירתזאת,עםהגיוס’בתהליךלתמיכהמשמשותהאוטומטיותהיכולותהמשרות.
Averyשלהגיוסצוותידיעלשלךהמידעשלנוסףעיבודידיעלמתקבלותגיוס Dennison.

עיבוד נוסף הקשור למידע שלך.5

Averyבלתפקידתתקבלאם Dennisonהשוטפתמהרשומהחלקיהווההגיוסתהליךבמהלךשנאסףהמידע
של אנשי הצוות שלך ויעובד בהתאם ל הודעת פרטיות הנתונים לצוות שלנו.

עם מי אנו חולקים את המידע שלך.6

גילוי לחברות אחרות בקבוצה6.1
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Averyבקבוצתשלנוהחברותעםשלךהאישיהמידעאתחולקיםאנו Dennison.אומשתפיםאנוזאת,עם)
לאפשרכדיהצורךלפיכוללזהלגיטימית.למטרהנחוץכזהאישימידעכאשררקזהלמידעגישה)מאפשרים

אוצוות;אנשיתגמול)ii(אנושמשאביניהול)iל:(הנוגעותוחובותיהמשימותיהאתלבצעבקבוצהחברהלאותה
)iii(שירותיכגוןאחרותלגיטימיותעסקיותלמטרותגםכמובינלאומית;ברמההטבותIT,מס\אבטחה

וחשבונאות וניהול עסקי כללי.

חשיפה לספקי שירותים של צד שלישי6.2

Averyידיעלנבחרואשרשלישייםצדדיםעםשלךהאישיהמידעאתחולקיםאנו Dennisonלנולספק
חלקלגיוס,הקשוריםשירותיםלנומספקמידעחולקיםאנושאתוהטיפוסיהשלישישהצדלמרותשירותים.
להיותעשויאישימידעתוכנה.אובענןאחסוןאתרים,אחסוןכגוןנלווים,שירותיםמספקיםהשלישייםמהצדדים

משותף עם:

סוכנויות גיוס או חיפוש מנהלים המעורבות בגיוס;●
בדיקת רקע או ספקי מיון אחרים וסוכנויות בדיקת רישום פלילי מקומי רלוונטי;●
שירותיוספקיתמיכהוספקיITמפתחיגיוס,ופלטפורמותמשותפיםשירותיםנתונים,אחסוןספקי●

אירוח ביחס לאתר הקריירה שלנו; וכן
ייעוץביקורות,ופיננסיים,משפטייםלענייניםביחסלרבותוייעוץ,תמיכההמספקיםשלישייםצדדים●

ניהולי, ביטוח, בריאות ובטיחות, אבטחה ומודיעין ונושאי גילוי שחיתויות או דיווח.

גילויים לצדדים שלישיים אחרים6.3

הקשורותלמטרותאולגיטימיותעסקיותלמטרותאחריםשלישייםלצדדיםאישימידעלחשוףגםעשוייםאנו
לחוק, שעשויות לכלול:

בריאותהגירה,מס,למטרות(כוללמוסמכיםמשפטביתאוממשלתיתסוכנותרגולטורי,מוסמך,גוףכל●
ובטיחות, ביטחון לאומי או אכיפת חוק);

קונה בפועל או פוטנציאלי של העסק שלנו או חלק מממנו בקשר למכירה, הקצאה או העברה אחרת;●
רואי חשבון חיצוניים, וכן●
וכל אחד אחר, בהסכמתך.●

אמצעיםמיישמיםאנושירותים,לנולספקמנתעלאישיבמידעלהשתמששלישילצדמתיריםשאנופעםבכל
מתאימים על מנת להבטיח שהמידע ייעשה באופן תואם הודעה זו וכי האבטחה והסודיות של המידע נשמרים.

בסיס חוקי לעיבוד המידע האישי שלך.7

)ii(המידע,ומקורותאוספיםשאנוהאישיהמידעסוגי)i(עלמידעסיפקנוההודעה,שלהקודמיםבסעיפים
לחוקיבהתאםשלך.האישיהמידעאתחולקיםאנומיועם)iii(זה,במידעמשתמשיםאנומטרותלאילו

היאהדברמשמעותשלך.האישיבמידעלטיפולמשפטיבסיסלקבלשנידרשייתכןהמידע,והגנתהפרטיות
שבנוסף לכך שיש לנו מטרה תקפה, אנו זקוקים גם להצדקה משפטית לטיפול במידע האישי שלך.

החל)החוקפיעלנדרשהדברו(כאשרזובהודעההמפורטותלמטרותשלךהאישיבמידעמשתמשיםאנו
באחת מהעילות המשפטיות הבאות:

השימוש שלנו במידע האישי שלך הכרחי לצורך התקשרות אתך בחוזה (שם גויסת בהצלחה);●
השימוש שלנו במידע האישי שלך הכרחי כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו;●
שלישיצדשלהלגיטימייםהאינטרסיםאושלנוהלגיטימייםהאינטרסיםלמטרותהכרחישלנוהשימוש●
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והחירויותהזכויותאושלךהנתוניםהגנתשלשהאינטרסיםבמידהלעיל),4בסעיףשסוכם(כפי
הבסיסיות שלך לא מתגברים עליהם;

אובמידת הצורך כדי להגן על האינטרסים החיוניים והבטיחות הפיזית שלך או של אדם אחר,●
היכן שיש לנו את הסכמתך לעשות זאת.●

המקום בו אנו אוספים ומטפלים במידע אישי רגיש הוא אך ורק:

כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות או הרגולטוריות שלנו, או לממש זכויות משפטיות ספציפיות;●
ניתןלאכאשראחראדםשלאושלךהפיזיתוהבטיחותהחיונייםהאינטרסיםעללהגןכדיהצורךבמידת●

לתת הסכמה;
בעת הצורך מסיבות של אינטרס ציבורי מהותי, או●
שבו נתת לנו את הסכמתך המפורשת והספציפית.●

דרישהעקבאואצלנו,שלךהעתידיתלעבודההקשורותלמטרותשלךהאישיבמידעלהשתמשנצטרךאם
מערכתאתביעילותלנהלמאתנוימנעזהמידעמסירתאיכאלה,במקריםבמועד.זאתלךנבהירבחוק,

מהשלנו,המשפטיותבהתחייבויותלעמודו/אוכלשהן)קשורותעבודההטבות(כוללאתךשלנוהחוזיתהיחסים
שעלול לגרום לכך שלא נוכל להיכנס ליחסי עבודה אתך.

האישיבמידעומשתמשיםאוספיםאנושלפיוהמשפטילבסיסהנוגענוסףלמידעזקוקהנךאושאלותלךישאם
להלן.12בסעיףהמפורטיםהקשרפרטיבאמצעותקשראתנוצוראנאשלך,

העברת המידע האישי שלך לחוץ לארץ.8

ברחביפועלותשלךהאישיהמידעאתלעבדשעשוייםשלישיצדשלשירותיםוספקישלנוהמסונפותהחברות
עשויזהגלובלית.גיוסמערכתבאמצעותשלנוהמועמדיםשלהאישיהמידעאתמעבדיםאנולדוגמה,העולם.
Averyבארה"ב,שלנוהאםחברתבארה"ב.לשרתיםשלךהאישיהמידעבהעברתכרוךלהיות Dennison

Corporation,שליש.צדשלבשרתיםלהשתמשאואלהשרתיםלארחעשויה

נוודאאחר,שיפוטבתחוםשפועללנמעןמתגורראתהבהמהמדינהשלךהאישיהמידעאתנעביראם
כולליםאלההגנהאמצעיזו.להודעהבהתאםשלךהאישיהמידעעללהגןכדימתאימיםהגנהאמצעישקיימים

בין היתר, אך אינם מוגבלים לבאים:

היאהדברמשמעותהמקבלת.למדינהביחסהלימה''החלטתבסיסעלשלךהאישיהמידעהעברת●
אתמספקתהמקבלתשהמדינההמאשרתהרלוונטיתהמידעהגנתרשותידיעלהחלטהשהתקבלה

הרמה המתאימה של הגנת מידע על מידע אישי;
יישום סעיפים חוזיים סטנדרטיים כפי שאושרו על ידי הרשויות המוסמכות, או●
יישום כללי התאגיד המחייבים שלנו עבור חברי הקבוצה.●

שמירת מידע.9

כפיאוזובהודעההמתוארותהמטרותאתלבצעכדילונזדקקעודכלשלךהאישיהמידעאתנשמוראנחנו
תהליךשלהסוףעדיישמרשלךהאישישהמידעאומרזהכללבדרךהחל.החוקפיעלאחרתבדרךשמותר
החליםלחוקיםלצייתכדיהגיוסתהליךשלאחרלתקופהשלךהמידעאתלאחסןשנצטרךייתכןזאת,עםהגיוס.

או כדי להגן על עצמנו בכל הנוגע למחלוקות או תביעות.

החוקיםכןאםאלאהעסקתךתקופתולמשךזולמטרהיישמרשלךהמידעעבודה,בהסכםאתךנתקשראם
החלים מחייבים אותנו לשמור מידע לפרק זמן ארוך יותר.
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נמחקהסכמתך,אתלבטלהחלטתךעללנומודיעואתההסכמתךבסיסעלשלךהאישיהמידעאתאספנואם
הנתוניםהגנתחוקיפיעלאותולשמורנדרשים)(אורשאיםאנוכןאםאלאבקשתךלפישלךהמידעאת

אחרותלמטרותשנאסףשלךהאישיבמידעשלנוהשימושעלישפיעלאהסכמתךמכך,ביטוליתרההחלים.
אתךלהתקשרכדישלךהאישיבמידעלהשתמשצורךישכאשרכגוןמשפטיתעילהעלמבוססהואכאשר

בחוזה עבודה.

זכויות פרטיות הנתונים שלך.10

שיםזכויותיך,מימושבעתשלך.האישיבמידעלשימושביחסמסוימותזכויותלךשישייתכןהחל,לחוקבהתאם
הזכויותמולאותן,לממשבקשתךואתשלךהזכויותאתלאזןאותנולהתיר)(אולדרושגםעשוישהחוקלב

והחובות שלנו להשתמש במידע האישי שלך, כמו גם זכויות וחירויות של אחרים.

הגנתלחוקיבהתאםשלךהאישיהמידעלגביממךשהתקבלאישילמידעבנוגעהבקשותלכלמגיביםאנו
המידע החלים ובמידה המותרת על פי כל חוק רלוונטי אחר.

המועמדפרופילאתלמחוקאולעדכןלתקן,,גשתלהזדמנותלךיש,SmartRecruitersשלנוהגיוסבפורטל
א'נספחראהומעודכן.מדויקשלךהאישישהמידעלהבטיחכדיזהבפורטללהשתמשממליציםאנושלך.

.למידע נוסף לגבי זכויות הפרטיות במדינה/אזור

עדכונים להודעה זו.11

אנוכאשרשלנו.הפרטיותלנוהליהדרושיםהשינוייםכלאתלשקףכדילעתמעתלהתעדכןעשויהזוהודעה
אנומבצעים.שאנוהשינוייםלמשמעותבהתאםאותך,ליידעכדימתאימיםבאמצעיםננקוטזו,הודעהמעדכנים

שלנוהאינטראנטבדףאוad.aבפורטללעייןלךממליציםאנולאחרונה.עודכנההיאמתיההודעהבראשנציין
(העולם שלנו) מדי פעם כדי לעיין בגרסה העדכנית ביותר של הודעה זו.

פרטי יצירת קשר.12

Avery-בהישותכללבדרךהואשלךהאישיבמידעהשולטלידיעתך, Dennisonבקשהמגישאתהשאליה
שמוסברכפישלנו,הקשורותהחברותעםמשותףלהיותעשוישלךהאישישהמידעלמרותפנויה,למשרה

בהודעה זו.

שלך,הנתוניםהגנתזכויותאושלךהאישיבמידעמשתמשיםאנושבוהאופןזו,הודעהלגבישאלותלךישאם
.dataprivacy@averydennison.comלכתובתדוא"ללנושלחאנא

Averyסיווג: Dennison-6ציבורי

https://www.averydennison.com/content/dam/avery_dennison/corporate/global/english/documents/talent-acquisition/annex-overviews/Data-Privacy-Notice-Annex-A-Overview-Hebrew.pdf

