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1. ಪ�ಚಯ

ಆ�ೆ� �ೆ��ಸ� �ಾ���ೇಷ�, ಅದರ ಅಂಗಸಂ� �ೆಗಳ� ಮತು� ಅಂಗಸಂ� �ೆಗ��ೆಂ��ೆ (ಒ�ಾ��ೆ�ಾ�, "ಅ�ೆ�

�ೆ��ಸ�", "�ಾವ�" ಅಥ�ಾ "ನಮ�ೆ") ಅ���ಾರರ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� �ೇ�ೆ ಬಳಸು� �ೇ�ೆ ಎಂಬುದನು�

�ವ�ಸಲು ಈ �ೇಮ�ಾ� �ೌಪ��ಾ ಸೂಚ�ೆಯನು� ('�ೋ��') �ಡುಗ�ೆ �ಾ��ೆ (ಇದನು� ಉ� �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ "�ೕವ�"

ಎಂದು) ನಮ� �ೇಮ�ಾ� ಪ����ಯ�� ಸಂಗ��ಸ�ಾ��ೆ. "ಅ���ಾರ" ಎಂಬ ಪದವ� ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾ�� ಅ�� ಸ��ಸುವ

�ಾರ�ಾ�ದರೂ ಸೂ�ಸುತ��ೆ, ಒಂದು �ಾತ�ವನು� ಅಥ�ಾ ನಮ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ, ಅದು �ಾಶ�ತ ಅಥ�ಾ

�ಾ�ಾ��ಕ�ಾ�ರಬಹುದು ಮತು� ಸಲ�ೆ�ಾರರು, ಗು���ೆ�ಾರರು, ಸ�ಯಂ�ೇವಕರು, ಇಂಟ��ಗಳ�, �ಾ�ಶುಯ�

�ೆಲಸ�ಾರರು, ಏ�ೆ�� �ೆಲಸ�ಾರರು ಮತು� ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ೈಯ��ಕ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��

ಎಂಬ ಪದವ� �ಮ�ನು� ಗುರು�ಸಲು (�ೇರ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಪ�ೋ��ಾ�) ಬಳಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಯನು�

ಸೂ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಸೂಚ�ೆಯು �ಾಗ�ಕ ಸೂಚ�ೆ�ಾ��ೆ ಮತು� ಆದ��ಂದ ಆ�ೆ� �ೆ��ಸ� ಗುಂ�ನ��ರುವ ಎ�ಾ�

ಅ���ಾರ��ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

�ಾವ� �ಮ� �ೌಪ��ೆ ಹಕು�ಗಳನು� �ೌರ�ಸು� �ೇ�ೆ ಮತು� �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ�ಾ� ಮತು�

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ವ��ಸಲು ಬದ��ಾ�� �ೇ�ೆ. Avery Dennison �ಮ� ಬ� �ೆ �ಾವ �ೕ�ಯ

�ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಸಂಗ��ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಬಳಸು�ಾ��ೆ, �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಬಳಸುವ

ಉ� �ೇಶಗಳ� ಮತು� ಈ ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೕವ� �ೊಂ�ರುವ ಹಕು�ಗಳನು� ಈ ಸೂಚ�ೆಯು

�ವ�ಸುತ��ೆ.

2. �ಾವ� ಪ�����ೊ�ಸುವ �ಯ��ಕ ���ಯ ಪ��ರಗ�

Avery Dennison ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾ�� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾವ� �ಮ� ಮತು� �ಮ� ಅವಲಂ�ತರು,
ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ� ಮತು� �ೕವ� ನಮ�ೆ ಒದ�ಸುವ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ ವ���ಗಳ ಕು�ತು
�ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಬಳಸು� �ೇ�ೆ. �ಾವ� ಸಂಗ��ಸುವ ಮತು� ಬಳಸುವ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಸಂಗ��ಸುವ ಮತು�
ಬಳಸುವ �ಾ��ಯನು� ಅನ��ಸುವ �ಾನೂ�ನ ಅ�ಯ�� ಅಗತ��ರುವ ಮತು� ಅನುಮ�ಸುವ �ಾ��ಯನು� �ಾವ�
���ೊ�ಸು� �ೇ�ೆ. �ೕವ� ನಮ�ೆ ಒದ��ದ ವ���ಗಳ ಬ� �ೆ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಬಳಸುವ
ಮ���ೆ(ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಮ� ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ�ರು, ಅವಲಂ�ತರು ಅಥ�ಾ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ��), ಈ
ಸೂಚ�ೆಯ ಬ� �ೆ �ೕವ� ಆ ವ���ಗ��ೆ ಅ�ವ� ಮೂ��� �ೇ�ೆ ಎಂದು �ೕವ� ದೃ�ೕಕ��

�ಮ� ���ೈ� ಅನು� ನಮ�ೆ ಸ����ಾಗ, �ಾವ� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ��ಯನು� ಸಂಗ��ಸಬಹುದು ಮತು� ಬಳಸಬಹುದು:

● ಗುರು�ನ �ೇ�ಾ - ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಮ� �ೆಸರು, �ಂಗ, ಹು��ದ ��ಾಂಕ;
● ಸಂಪಕ� �ಾ�� - ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಮ� �ೌ�ಕ ��ಾಸ, ಅಂ�ೆ ��ಾಸ, ಇ�ೕ� ��ಾಸ, ಸಂಪಕ�

ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�;
● ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಮ� �ಾ��ೕಯ ID/�ಾ� �ೕ��, �ಾ��ೕಯ�ೆ, ವಲ�ೆ/�ೕ�ಾ ��� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ�ಕ

ಭದ��ೆ ಸಂ�ೆ�ಯ ಪ��;
● ಆ�ೋಗ� �ಾ�� - ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಾನ�ಕ/�ೈ�ಕ ಆ�ೋಗ� ���ಗಳ�. ಈ �ಾ��ಯನು� �ಾವ�ಜ�ಕ

ಆ�ೋಗ� ಅಥ�ಾ ಉ�ೊ�ೕಗ-ಸಂಬಂ�ತ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� (�ೆಲಸ�ಾ�� �� �ೆ� ಅಥ�ಾ �ೆಲಸದ ಸ�ಳ�ಾ��
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ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ೊಂ�ಾ��ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ) ಅಥ�ಾ �ಾನೂ��ಂದ ಅನುಮ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ
ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಒದ�ಸ�ಾದ ಸ�ಳದ�� �ಾತ� ಸಂಗ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ;

● ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾ�� - ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ೕವ� ಪ��ೈ�ದ �ಂ�ನ �ಾತ�ಗಳ �ವರಗಳ�, �ಂ�ನ
ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು, �ೕವ� �ೆಲಸ �ಾ�ದ ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಳಗಳ� ಕತ�ವ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆಲಸದ �ೕ���ೆಗಳ�,
ಉ�ೊ�ೕಗದ ಅವ� ಮತು� �ಾಧ�ೆಗಳ� ಮತು� ಉ� �ೇಖಗಳ�;

● ��ೆ��ೆ �ಾ�� - �ಾವ��ೆಂದ�ೆ �ೈ��ಕ/ವೃ��ಪರ ಅಹ��ೆಗಳ�,�ೆಸೂ��/CV, ಸದಸ�ತ�ಗಳ�,
ಪ��ಾ�ೕಕರಣಗಳ�, ಮತು� ಇತರ �ೕಷಕ �ಾಖ�ೆಗಳ� �ಾವ��ೆಂದ�ೆ ಅ��ತ ಅಥ�ಾ ಪ��ಗಳ ಅದರ,
ಆದ�ೆ ಇದು ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು���ನ� �ಾಖ�ೆಗಳ �ೇ�ಾ( ಪ��ೕಲ�ೆ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ�, ಅನುಮ�ಸುವ
ಮತು� ಅನ��ಸುವ �ಾನೂ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾತ�);

● �ಮ� ಬ� �ೆ ಉ� �ೇಖಗಳ� ಮತು� ಸಂದಶ�ನಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೌಲ��ಾಪನಗಳ ಸಮಯದ�� �ೕವ�
ಹಂ��ೊಳ�ಬಹು�ಾದ �ೆ��ನ �ಾ��;

● ನ��ಂದ ಉ�ೊ�ೕಗದ��ರುವ �ಾವ��ೇ ಸಂಬಂ�ಕರು, ಕುಟುಂಬ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕ�ತರ ಬ� �ೆ �ವರಗಳ�;
● ಆ��ಕ �ವರಗಳ� - �ಾವ��ೆಂದ�ೆ ಸಂಬಳದ ��ೕ�ೆಗಳ�, �ೆ��� ಉ� �ೇಖಗಳ�, �ಾ�ೆ��� ಅಥ�ಾ

��ಾ�ತನದ ���;
● �ಮ��� ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕರ�ೆ�ಂದ ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಪ���ಂ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾ���ೆಸೂ��/CV

ಅಥ�ಾ ಕವಪ�ತ�ಗಳ� �ಾವ��ೆಂದ�ೆ �ಾವ�ತ�ಗಳ�, �ೕ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಮ� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಲ�ಾಣದ
�ಾ�ೆ; ಮತು�

● ಕು�ೕ� ಮತು� �ಾಧನದ �ಾ��. ಇದು �ೕವ� ಬಳಸು��ರುವ �ಾಧನದ IP ��ಾಸವನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ,
�ೕವ� ಬಳಸುವ �ೌ�ಸ� �ಾ�� �ೇ�, ಪ��ೇಶದ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ, ನಮ� �ೆ� �ೈ� �ೆ �ೕವ� �ಂ�
�ಾಡುವ �ೆ� �ೈ� ನ ಇಂಟ�ೆ�� ��ಾಸ ಮತು� ನಮ� �ೆ� �ೈ� ಅನು� �ೕವ� �ೇ�ೆ ಬಳಸು��ೕ� ಎಂಬುದರ
ಕು�ತು �ಾ��.

ನ��ಂದ ಇ���ೊಳ�ಲು �ಮ� ���ೈ� ಅನು� ಸ��ಸುವ ಆ��ಯನು� �ಾವ� �ಮ�ೆ �ೕಡು� �ೇ�ೆ ಮತು� �ಮ�
���ೈ� �ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಸೂಕ��ಾದ �ಾ� ಹು� �ೆಗಳ� ಲಭ��ಾ�ಾಗ �ಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ
ಆ��ಯನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು, �ೕವ� �ಮ� �ೆಸೂ��/CV ಅನು� ಸ��ಸ�ೇಕು ಮತು� ನಮ� ಪ���ಾ ಸಮು�ಾಯದ
�ಾಗ�ಾಗ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ಮ� �ನಂ�ಯನು� ಸೂ�ಸುವ �ಮ� ಉ�ೊ�ೕಗ ಮಂಡ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಲ�ಾಣದ
���ೈ� ಅನು� ಬಳ��ೊಂಡು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. �ಾ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ, �ಮ� �ೆಸೂ��/CV
ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಮತು� ಈ �ೆ� �ೈ� ಗಳ�� ಒಂದರ�� �ಮ� ���ೈ� ನ�� ಪ���ಂ�ಸುವ �ೈಯ��ಕ �ಾ���ೆ �ಾವ�
ಪ��ೇಶವನು� �ೊಂದು��. �ೕವ� ಇನು� ಮುಂ�ೆ ನಮ� ಪ���ಾ ಸಮು�ಾಯದ ಸದಸ��ಾಗಲು ಬಯಸ�ದ��ೆ, �ೕವ�
�ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಇ�ೕ� ಗಳ�� �ೇ�ಸ�ಾದ �ಂ� ಮೂಲಕ ಅ� ಸ� �ೆ��ೖ� �ಾಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ ��ಾಗ 12
ರ�� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು.

ಸೂ�� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯು �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯ ಉಪ��ಾಗ�ಾ��ೆ, �ಮ� ಜ�ಾಂ�ೕಯ ಅಥ�ಾ ಜ�ಾಂ�ೕಯ
ಮೂಲ, �ಾ��ಕ, �ಾಜ�ೕಯ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಕ ನಂ��ೆಗಳ�, ಅನುವಂ�ಕ �ೇ�ಾ, ಅನನ� ಗುರು�ನ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ�
ಬ�ೕ���� �ೇ�ಾವನು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಯನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ,�ೆ�ೕ� ಯೂ�ಯ�
ಅಥ�ಾ �ಾಜ�ೕಯ ಸಂ� �ೆಯ ಸದಸ�ತ�, ಅಥ�ಾ �ಮ� ಆ�ೋಗ�/�ೈಂ�ಕ �ೕವನದ ಬ� �ೆ �ಾ�� ("ಸೂ�� �ೈಯ��ಕ
�ಾ��"). �ಾ�ಾನ� �ಯಮದಂ�ೆ, �ಾವ��ಾಡು ಸಂಗ��ಸಲು ಅಲ� ಅಥ�ಾ ಬಳಸುವ�ದು �ಾವ��ಾದರು
ಸೂ���ೈಯ��ಕ �ಮ�ಬ� �ೆ �ಾ���ೇಮ�ಾ� ಪ����ಯ��, �ೊರತು ಸ�ಾನ ಅವ�ಾಶಗಳ �ೕ���ಾರ�ೆಯ
ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� ಅಗತ�,�ೈ�ಧ��ೆ, ಇ��� ಮತು� �ೇಪ��ೆ, ಮತು� ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾನೂನುಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದು (�ೆಲಸ-ಸಂಬಂ�ತ ವಸ�ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ಮ� �ೈ�ಕ ಅಥ�ಾ
�ಾನ�ಕ ���ಯ ಬ� �ೆ �ಾ��).

3. ಮೂಲಗ�ಂದ �ೈಯ��ಕ �ಾ��

�ಾ�ಾನ��ಾ� �ಮ� ಬ� �ೆ �ಾವ� �ೊಂ�ರುವ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ೕವ� ಒದ��ರು��, ಆದ�ೆ �ಮ�
�ೆಸೂ��/CV ಅನು� ನಮ�ೆ ಅಥ�ಾ ಉ�ೊ�ೕಗ ಏ�ೆ�� ಮೂಲಕ ಉ� �ೇ��ದ �ಮ� �ೆ�ೕ�ತ, ಸ�ೋ�ೊ�ೕ� ಅಥ�ಾ
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ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ�ರಂತಹ ಮೂರ�ೇ ವ����ಂದ �ಾವ� �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಸಂಗ��ಸುವ ಸಂದಭ�ಗಳ�
ಇರಬಹುದು. . �ಮ� �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಇ�ೊ�ಂದು ಮೂಲ�ಂದ ��ೕಕ��ದ�ೆ, ಅದನು� ಬಳಸುವ �ದಲು, �ಮ�
�ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಇ�ೊ�ಂದು ಮೂಲ�ಂದ ��ೕಕ��� �ೇ�ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನು� �ಾವ� �ಮ�ೆ ��ಸು� �ೇ�ೆ ಮತು� ಈ
ಸೂಚ�ೆ�ೆ �ಮ�ನು� ಉ� �ೇ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಾವ� ಈ �ೆಳ�ನ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ �ಮ� �ೈಯ��ಕ
�ಾ��ಯನು� ಸಂಗ��ಸಬಹುದು:

● �ೇಮ�ಾ� ಏ�ೆ��ಗ�ಂದ �ೆಲವ� ��ೆ��ೆ ಮತು� ಇತರ �ಾ��, �ಮ� �ೇಮ�ಾ� ಸಮಯದ�� �ೈ��ಕ
ಸಂ� �ೆಗಳ�, �ೕಪ���ಾರರು, ��ೆ��ೆ ತ�ಾಸ�ೆ ಏ�ೆ��ಗಳ� ಮತು� ಇತರ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ�,ನಮ���
�ವ��ದಂ�ೆ �ೇಮ�ಾ� �ೌಪ��ೆ ಸೂಚ�ೆ

● �ೈ��ಕ ಸಂ� �ೆಗಳ� ಮತು� ತರ�ೇ� ಅಥ�ಾ ಪ��ಾ�ೕಕರಣ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ಮ� ��ಣದ �ಾ��;
● ಸಂಬಂ�ತ ಪ��ೕಜನ ಒದ�ಸುವವ�ಂದ Avery Dennison ಒದ��ದ �ಾವ��ೇ �� ಅಥ�ಾ �ಂಚ�

�ೕಜ�ೆಯ�� �ಾಗವ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಪ��ೕಜನಗಳನು� ಪ�ೆಯುವ �ಮ� ಅಹ��ೆಯ
ಕು�ತು �ಾ��; ಮತು�

● ಆ� �ೈ� ನ�� �ಾವ�ಜ�ಕ�ಾ� ಲಭ��ರುವ ಮೂಲಗ�ಂದ �ಾ�� - ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ೕವ� ಆ� �ೈ� ನ��
ವೃ��ಪರ ���ೈ� ಅನು� �ೕ�� �ಾ���ೕ� (ಉ�ಾ., �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರ �ೆ� �ೈ� ನ��
ಅಥ�ಾ LinkedIn ವೃ��ಪರ �ೆ� ವ��ಂ� �ೈ� ನ��).

�ೕ�ನ ಪ���ಂದು ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ಾವ� ಅನುಮ�ಸುವ ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ�
ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� �ಾತ� ಸಂಗ��ಸು� �ೇ�ೆ ಮತು� ಬಳಸು� �ೇ�ೆ.

4. �ಮ� �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಬಳಸುವ ಉ� �ೇಶಗಳ�

4.1 �ೇಮ�ಾ� ಉ� �ೇಶಗಳ�

�ಾ�ಾನ��ಾ�, �ಾವ� �ಮ� �ಾ��ಯನು� �ೇಮ�ಾ� ಪ�����ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� ಬಳಸು� �ೇ�ೆ:

● ಆ� �ೈ� ಅಥ�ಾ �ೈ�ಂದ ಸಂಪ�ಣ� ಅ���ೇಶ� ಪ����ಯ ಅನುಕೂಲ;
● �ಮ� ಉ�ೊ�ೕಗ ಮಂಡ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ ���ೈ� ಮೂಲಕ ನ��ಂ��ೆ ಸಂಪ��ಸುವ

ಮೂಲಕ �ೕವ� ಉ�ೊ�ೕಗ ಎಚ���ೆಗ��ಾ� �ೋಂ�ಾ��ರುವ ಅಥ�ಾ �ಮ� ���ೈ� ಅನು� ಸ���ರುವ
�ಾವ��ೇ ಸೂಕ��ಾದ ಉ�ೊ�ೕ�ಾವ�ಾಶಗಳ ಕು�ತು �ಮ�ೆ �ಾ�� �ೕಡುವ�ದುಅಥ�ಾ ಸಂಪ��ಸುವ�ದು ;

● �ೕವ�ಅ�� ಸ���ರುವ �ಾವ��ೇ �ಾತ�ಗಳ�, ಹು� �ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಉ�ೊ�ೕಗಗ��ೆ �ಮ� �� �ೆ� ಅನು�
�ಧ��� ಮತು� �ಮ� ಅಹ��ೆಗಳ�, ಅನುಭವ, �ೌಶಲ�ಗಳ� ಮತು� ��ೆ��ೆಯನು� �ಣ��ಸುವ�ದು;

● �ಮ��ಾ��ಯನು� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ೕವ� ಅ�� ಸ���ದ �ಾತ�ಗಳ�, �ಾ�ನಗಳ� ಅಥ�ಾ
ಉ�ೊ�ೕಗಗ��ೆ �ಮ� ಸೂಕ��ೆಯನು� �ಾ��ಸಲು ��ೆ��ೆ ಪ��ೕಲ�ೆಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು;

● ���ಂದ ��ೕಕ�ಸ�ಾದ ಪ��ೆ�ಗಳ�, �ನಂ�ಗಳ� ಮತು� ಪತ�ವ�ವ�ಾರಗ��ೆ ಪ�����ಸುವ�ದು ಮತು�
���ಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸುವ�ದು;

● �ೕ�ಗಳ� ಮತು� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳಂತಹ �ಮ�ೆ ಅನ��ಸುವ �ಾವ��ೇ
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ ಕು�ತು �ಮ�ೆ  ನ�ೕಕರಣಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು;

● �ಮ� ಅ���ೇಶ� ಬ� �ೆ ನ�ೕಕರಣಗಳನು� �ಮ�ೆ ಒದ�ಸುವ�ದು;
● Avery Dennison ಗುಂ��ೊಳ�ೆ ಆಡ�ತ �ಾಯ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು;
● ���ನ� ��ೆ��ೆ ಪ��ೕಲ�ೆಗಳನು� ನ�ೆಸುವ�ದು (�ಾತ��ೆ� ಅಗತ��ದ��ೆ ಮತು� �ಾನೂ��ಂದ

ಅನುಮ��ದ�ೆ); ಮತು�
● ಆ� �ೋ��ಂ� ಪ����ಯನು� �ವ��ಸುವ�ದು.

4.2 ಇತರ �ಾನೂನುಬದ� �ಾ��ಾರ ಉ� �ೇಶಗಳ�
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�ೇಮ�ಾ� �ೌಪ��ೆ ಸೂಚ�ೆ

ನಮ� ಇತರ �ಾನೂನುಬದ� �ಾ��ಾರ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಸಂಗ��ಸಬಹುದು ಮತು�
ಬಳಸಬಹುದು ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಮ� ���ೈ� �ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಮುಕ� �ಾ�ನವನು� ತುಂಬುವ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ�,
ನಮ� ವ�ವ�ಾರವನು� �ೆಚು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ನ�ೆಸಲು ನಮ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು,
�ಾ��ಾರ �ರಂತರ�ೆಯ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ�, IT ಭದ��ೆ/�ವ�ಹ�ೆ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾಟ, ��ೕಜ�ೆ ಅಥ�ಾ
ವ�ಾ�ವ�ೆಯ ಅನುಕೂಲ�ಾ�� ನಮ� ವ�ವ�ಾರದ ಎ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗ. ನಮ� �ೕ� ಸಂ��ೆ ಮತು� ಆಂತ�ಕ
�ೕ�ಗಳನು� (ಉ�ಾ. �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ �ೕ�) ಅನುಸ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಆ �ೕ�ಗಳ ಉಲ�ಂಘ�ೆಯನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು
�ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಬಳಸಬಹುದು.

ಕು�ೕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ���ದ �ಾ��ಯನು� ನಮ� �ೆ� �ೈ� ನ �ಾಯ��ಮ�ೆಯನು� �ೕ���ಾರ�ೆ �ಾಡಲು ಮತು�
�ೆ� �ೈ� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� �ೆ� �ೈ� ನ�� �ಾವ��ೇ �ೋಷಗಳನು�
�ವ��ಸಲು ಮತು� ಬಳ�ೆ�ಾರರ ಅನುಭವವನು� �ೆ��ಸಲು ಈ ಕು�ೕಗಳ� ನಮ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಾವ� ಬಳಸುವ
ಕು�ೕಗಳ ಪ��ಾರಗಳ� ಮತು� �ಮ� ಕು�ೕಗಳ �ೆ��ಂ� ಗಳನು� �ೇ�ೆ �ವ��ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�,
ದಯ�ಟು� ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� ಕು� ಸೂಚ�ೆ.

4.3 �ಾನೂನು ಸಂಬಂ�ತ ಉ� �ೇಶಗಳ�

ನಮ� �ಾನೂನು �ಾಧ��ೆಗಳನು� (ಉ�ಾ. ಸ�ಾನ ಅವ�ಾಶಗಳ �ಯಮಗಳ�, �ಾರತಮ�-��ೋ� �ಾನೂನುಗಳ�)
ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾಂಗದ ದೃ�ೕಕರಣದ ಅ�ಯ�� ಅನುಸ�ಸುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾನೂನು-ಸಂಬಂ�ತ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ�
ಅಗತ���ಾ�ಗ �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಬಳಸಬಹುದು;Avery Dennison's �ಾಗ�ಕ ಗುಂ�ನ ಕಂಪ�ಗಳ
�ಾನೂನು ಹಕು�ಗಳನು� ಚ�ಾ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ರ�ಸುವ�ದು; ಕಂಪ�, ನಮ� ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ�, �ಾ�ಹಕರು,
ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ ಇತರ ವ���ಗಳ ಹಕು�ಗಳ�, ಆ�� ಅಥ�ಾ ಸುರ��ೆಯನು� ರ�ಸುವ�ದು; �ಮ� ಅ���ೇಶ� �ೆ
ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗಳ�, ಹಕು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ತ��ೆಗಳ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು; ಅಥ�ಾ ನಮ�
ವ�ವ�ಾರದ �ಾನೂನುಬದ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ�.

4.4 ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ ��ಾ�ರ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ���ೈ�ಂ�

�ಾವ� �ೇವಲ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ ಪ���� ಅಥ�ಾ ���ೈ�ಂ� ಅನು� ಆಧ��ದ ��ಾ�ರಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಲ�.
ಆ�ಾಗೂ�, ಉ�ೊ�ೕಗ ಪ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆಯ ಅಭ���ಗ��ೆಂ��ೆ ನಮ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ
ಅ�ಾ��ದ� ಗಳನು� ಸಂ�ೕ�ಸುವ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ ವ�ವ� �ೆಯನು� �ಾವ� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಭ����ಾ� �ಮ�ಾ�,
ಉ�ೊ�ೕಗದ ಪ��ಯ�� �ವ��ರುವ ಅವಶ�ಕ�ೆಗ��ೆ �ಮ� ಅ���ೇಶ� ಎಷು� �ೆ�ಾ�� �ೊಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ
ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸಲು �ಮ� ಸಂಬಂ�ತ �ೌಶಲ�ಗಳ�, �ೆಲಸ ಮತು� ��ಣ ಇ��ಾಸವನು� ಗುರು�ಸಲು �ಮ�
ಉ�ೊ�ೕಗ ಅ��ಯನು� ಪ�����ೊ�ಸಬಹುದು ಮತು� �� �ೇ�ಸಬಹುದು. ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ �ಾಮಥ��ಗಳನು� �ೇಮ�ಾ�
ಪ����ಯನು� �ೆಂಬ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ; ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂ�ಮ ಅ�� ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� �ೇಮ�ಾ� ��ಾ�ರಗಳನು�
Avery Dennison �ೇಮ�ಾ� ತಂಡವ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

5. �ಮ� �ಾ��ಯ ಸಂಬಂ�ತ �ೆ��ನ ಪ����

Avery Dennison ಒಂದು �ಾತ��ಾ�� �ಮ�ನು� ಒ���ೊಂಡ�ೆ, �ೇಮ�ಾ� ಪ����ಯ�� ಸಂಗ���ದ �ಾ��ಯು �ಮ�
�ಾ��ಯ��ರುವ �ಬ�ಂ� ಸದಸ�ರ �ಾಖ�ೆಯ �ಾಗ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� ನಮ� ಪ��ಾರ�ಾ�
ಪ�����ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ�ಬ�ಂ��ೆ �ೇ�ಾ �ೌಪ��ೆ ಸೂಚ�ೆ.

6. �ಮ� �ಾ��ಯನು� �ಾವ� �ಾ�ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��� �ೇ�ೆ

6.1 ಇತರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗ��ೆ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ

�ಾವ� �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ನಮ� Avery Dennison ಸಮೂಹ ಕಂಪ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��� �ೇ�ೆ.
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ಆ�ಾಗೂ�, �ಾನೂನುಬದ� ಉ� �ೇಶ�ಾ�� ಅಂತಹ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯು ಅಗತ��ರುವ�� �ಾತ� �ಾವ� ಈ
�ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೊಳ��� �ೇ�ೆ (ಅಥ�ಾ ಪ��ೇಶವನು� ಅನುಮ�ಸು� �ೇ�ೆ). ಈ ಕಂಪ�ಯ ಗುಂಪ� ಅದರ �ಾಯ�ಗಳ�
ಮತು� ಕತ�ವ�ಗಳನು� �ವ��ಸಲು ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು ಇವ�ಗಳ� ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ: (ಎ) �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ಆಡ�ತ;
(�) �ಬ�ಂ� ಸದಸ� ಪ��ಾರ; ಅಥ�ಾ (�) ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� ಪ��ೕಜನಗಳ�; �ಾ�ೆ�ೕ IT
�ೇ�ೆಗಳ�/ಭದ��ೆ, �ೆ��ೆ ಮತು� �ೆಕ�ಪತ� �ವ�ಹ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಾನ� ವ�ವ�ಾರ �ವ�ಹ�ೆಯಂತಹ ಇತರ
�ಾನೂನುಬದ� �ಾ��ಾರ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ�.

6.2 ಮೂರ�ೇ ವ���ಯ �ೇ�ೆ ಒದ�ಸುವವ��ೆ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ

ನಮ�ೆ �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸಲು Avery Dennison ಆ�� �ಾ�ದ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ೆ �ಮ� �ೈಯ��ಕ
�ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಹಂ��ೊಳ��� �ೇ�ೆ. �ಾವ� �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೊಳ��ವ ��ಷ� ಮೂರ�ೇ ವ��� ನಮ�ೆ
�ೇಮ�ಾ�-ಸಂಬಂ�ತ �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ, �ೆಲವ� ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ� �ೆ� �ೋ��ಂ�, � �ೌ� �ೊ�ೕ�ಂ�
ಅಥ�ಾ �ಾ�� �ೇ� ನಂತಹ ಸ�ಾಯಕ �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಇವ�ೊಂ��ೆ
ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು:

● �ೇಮ�ಾ�ಯ�� �ೊಡ�ರುವ �ೇಮ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ���ಾ�ಹಕ �ೆ�ೕಧ�ೆ ಏ�ೆ��ಗಳ�;
● ��ೆ��ೆ ತ�ಾಸ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ ���ೕ�ಂ� ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ ಸ��ೕಯ ���ನ�

�ಾಖ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ�ಸುವ ಏ�ೆ��ಗಳ�;
● �ೇ�ಾ ಸಂಗ�ಹ�ೆ, ಹಂ��ೆಯ �ೇ�ೆಗಳ� ಮತು� �ೇಮ�ಾ� �ೇ��ೆ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು, IT �ೆವಲಪ� ಗಳ� ಮತು�

�ೆಂಬಲ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತು� ನಮ� ವೃ�� �ೆ� �ೈ� �ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೋ��ಂ� �ೇ�ೆಗಳ
ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು; ಮತು�

● �ಾನೂನು ಮತು� ಹಣ�ಾ�ನ �ಷಯಗಳ�, �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆಗಳ�, �ವ�ಹ�ಾ ಸಲ�ಾ, ��, ಆ�ೋಗ� ಮತು�
ಸುರ��ೆ, ಭದ��ೆ ಮತು� ಇಂ�ೆ� ಮತು� ��� �ೊ�ೕ�ಂ� ಅಥ�ಾ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು�
ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ೆಂಬಲ ಮತು� ಸಲ�ೆಯನು� �ೕಡುವ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳ�.

6.3 ಇತರ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ

�ಾನೂನುಬದ� �ಾ��ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು-ಸಂಬಂ�ತ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� �ಾವ� ಇತರ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆ �ೈಯ��ಕ
�ಾ��ಯನು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸಬಹುದು, ಇವ�ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು:

● �ಾವ��ೇ ಸಮಥ� �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ� �ೆ, �ಯಂತ�ಕ, ಸ�ಾ�� ಸಂ� �ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾಲಯ (�ೆ��ೆ, ವಲ�ೆ,
ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಸುರ��ೆ, �ಾ��ೕಯ ಭದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು �ಾ� ಉ� �ೇಶಗ��ಾ�);

● �ಾ�ಾಟ, ��ೕಜ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ ವ�ಾ�ವ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ನಮ� �ಾ��ಾರದ ಎ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗದ
�ಜ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ಾವ� ಖ�ೕ��ಾರ;

● �ಾಹ� �ೆಕ� ಪ��ೆ�ೕಧಕರು; ಮತು�
● �ೇ�ೆ �ಾ�ಾದರೂ, �ಮ� ಒ���ೆ�ಂ��ೆ.

ನಮ�ೆ �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಬಳಸಲು �ಾವ� ಮೂರ�ೇ ವ����ೆ ಅನುಮ� �ೕ��ಾಗ, ಈ
ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾ��ಯನು� ಬಳಸ�ಾ��ೆ� ಮತು� �ಾ��ಯ ಸುರ��ೆ ಮತು� �ೌಪ��ೆಯನು�
�ಾ�ಾ��ೊಳ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ಾವ� ಸೂಕ� ಕ�ಮಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��� �ೇ�ೆ.

7. �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಪ�����ೊ�ಸಲು �ಾನೂನುಬದ� ಆ�ಾರ

ಸೂಚ�ೆಯ �ಂ�ನ ��ಾಗಗಳ��, �ಾವ� (i) �ಾವ� ಸಂಗ��ಸುವ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯ ಪ��ಾರಗಳ� ಮತು� �ಾ��ಯ
ಮೂಲಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ��ಯನು� ಒದ��� �ೇ�ೆ; (ii) �ಾವ� ಈ �ಾ��ಯನು� �ಾವ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� ಬಳಸು� �ೇ�ೆ; (iii)
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ಮತು� �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� �ಾ�ೊಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ��� �ೇ�ೆ. �ೌಪ��ೆ ಮತು� �ೇ�ಾ ರ��ೆ
�ಾನೂನುಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ವ��ಸಲು �ಾವ� �ಾನೂನು ಆ�ಾರವನು�
�ೊಂ�ರ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. ಇದರಥ� �ಾನ��ಾದ ಉ� �ೇಶವನು� �ೊಂದುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಮ� �ೈಯ��ಕ
�ಾ��ಯನು� �ವ��ಸಲು ನಮ�ೆ �ಾನೂನು ಸಮಥ��ೆಯ ಅಗತ���ೆ.

ಈ ಸೂಚ�ೆಯ�� ಸೂ�ಸ�ಾದ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� ಮತು� (ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ�ನ ಮೂಲಕ ಅಗತ��ರುವ��) ಈ
�ೆಳ�ನ �ಾನೂನು ಆ�ಾರಗಳ�� ಒಂದರ ಅ�ಯ�� �ಾವ� �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಬಳಸು� �ೇ�ೆ:

● ���ಂ��ೆ ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಪ��ೇ�ಸಲು �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯ ನಮ� ಬಳ�ೆಯು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ (ಅ�� �ೕವ�
ಯಶ���ಾ� �ೇಮಕ�ೊಂ���ೕ�);

● ನಮ� �ಾನೂನು �ಾಧ��ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯ ಬಳ�ೆ ಅಗತ�;
● ನಮ� �ಾನೂನುಬದ� ��ಾಸ��ಗಳ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯ �ಾನೂನುಬದ� ��ಾಸ��ಗ��ೆ

(�ೕ�ನ ��ಾಗ 4 ರ�� �ಾ�ಾಂಶದಂ�ೆ) ನಮ� ಬಳ�ೆಯು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ, ಅ�� �ಮ� �ೇ�ಾ ರ��ೆ
ಆಸ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ತಂತ��ಗ�ಂದ ಅ�ಕ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�;

● �ಮ� ಪ�ಮುಖ ��ಾಸ��ಗಳನು� ಮತು� �ೈ�ಕ ಸುರ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇ�ೊ�ಬ� ವ���ಯ ಆಸ��ಗಳನು� ರ�ಸಲು
ಅಗತ��ರುವ��; ಅಥ�ಾ

● ಅ�� �ಾವ� �ಾ�ೆ �ಾಡಲು �ಮ� ಒ���ೆಯನು� �ೊಂ�� �ೇ�ೆ.

�ಾವ� ಸೂ���ಾದ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಎ�� ಸಂಗ��ಸು� �ೇ�ೆ ಮತು� �ವ��ಸು� �ೇ�ೆ ಅದು �ೇವಲ:

● ನಮ� �ಾನೂನು ಅಥ�ಾ �ಯಂತ�ಕ ಕಟು��ಾಡುಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ���ಷ� �ಾನೂನು ಹಕು�ಗಳನು�
ಚ�ಾ�ಸಲು;

● �ಮ� ಪ�ಮುಖ ��ಾಸ��ಗಳನು� ಮತು� �ೌ�ಕ ಸುರ��ೆಯನು� ರ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಒ���ೆ �ೕಡಲು
�ಾಧ��ಾಗ��ಾ�ಗ ಇ�ೊ�ಬ� ವ���ಯ ಅಗತ��ೆ;

● ಗಣ�ೕಯ �ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾಸ��ಯ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅಗತ���ಾ�ಗ; ಅಥ�ಾ
● ಅ�� �ೕವ� ನಮ�ೆ �ಮ� ಸ�ಷ� ಮತು� ���ಷ� ಸಮ��ಯನು� �ೕ���ೕ�.

ನ��ಂ��ೆ �ಮ� ಭ�ಷ�ದ ಉ�ೊ�ೕಗ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಸನಬದ� ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಂ�ಾ�
�ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಬಳಸ�ೇ�ಾದ�ೆ, ಆ ಸಮಯದ�� �ಾವ� ಇದನು� �ಮ�ೆ ಸ�ಷ�ಪ�ಸು� �ೇ�ೆ.
ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ಗಳ��, ಈ �ಾ��ಯನು� ನಮ�ೆ ಒದ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ���ಂ��ೆ ನಮ� ಒಪ�ಂದದ
ಸಂಬಂಧವನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ವ��ಸುವ�ದ�ಂದ (�ಾವ��ೇ ಸಂಬಂ�ತ ಉ�ೊ�ೕಗ ಪ��ೕಜನಗಳನು�
ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ) ಮತು�/ಅಥ�ಾ ನಮ� �ಾನೂನು �ಾಧ��ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದ�ಂದ ನಮ�ನು� ತ�ೆಯುತ��ೆ, ಅಂದ�ೆ
���ಂ��ೆ ಉ�ೊ�ೕಗ ಸಂಬಂಧವನು� ಪ��ೇ�ಸಲು ನಮ�ೆ �ಾಧ��ಾಗು��ಲ� ಎಂದಥ�.

�ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಸಂಗ��ಸುವ ಮತು� ಬಳಸುವ �ಾನೂನು ಆ�ಾರದ ಕು�ತು �ೕವ� ಪ��ೆ�ಗಳನು�
�ೊಂ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ �ಾ��ಯ ಅಗತ��ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ೆಳ�ನ ��ಾಗ 12 ರ�� ಒದ�ಸ�ಾದ ಸಂಪಕ�
�ವರಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು ನಮ�ನು� ಸಂಪ���.

8. ��ೇಶ�ೆ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯ ವ�ಾ�ವ�ೆ

�ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಪ�����ೊ�ಸಬಹು�ಾದ ನಮ� ಸಂ�ೕ�ತ ಕಂಪ�ಗಳ� ಮತು� ಮೂರ�ೇ ವ���ಯ
�ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಪ�ಪಂಚ�ಾದ�ಂತ �ಾಯ��ವ��ಸು�ಾ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಾವ� �ಾಗ�ಕ �ೇಮ�ಾ�
ವ�ವ� �ೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ� ಅಭ���ಗಳ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಪ�����ೊ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಇದು �ಮ� �ೈಯ��ಕ
�ಾ��ಯನು�ಎಸು��ವ ಸವ�� ಗ��ೆ ವ�ಾ��ಸುವ�ದನು� US ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು. US ನ��ನ ನಮ� �ೕಷಕ ಕಂಪ�,
Avery Dennison �ಾ�ೕ��ೇಶ�, ಈ ಸವ�� ಗಳನು� �ೋ�� �ಾಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯ
ಸವ�� ಗಳನು� ಬಳ��ೊಳ�ಬಹುದು.
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�ೕವ� �ಾ�ಸುವ �ೇಶ�ಂದ �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� �ೇ�ೆ ಅ��ಾರ �ಾ���ಯ�� �ಾಯ��ವ��ಸುವ
��ೕಕ�ಸುವವ��ೆ ವ�ಾ���ದ�ೆ, ಈ ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ರ�ಸಲು ಸೂಕ��ಾದ
ಸುರ��ೆಗಳನು� �ಾವ� ಖ�ತಪ���ೊಳ��� �ೇ�ೆ. ಈ ಸುರ��ೆಗಳ� �ೇ��ೆ, ಆದ�ೆ ಇವ�ಗ��ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ಲ�:

● ��ೕಕ�ಸುವವರ �ೇಶ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 'ಸಮಪ�ಕ ��ಾ�ರ'ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಮ� �ೈಯ��ಕ
�ಾ��ಯನು� ವ�ಾ��ಸುವ�ದು. ಇದರ ಅಥ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೇ�ಾ ಸಂರ��ಾ �ಾ���ಾರ�ಂದ
��ಾ�ರವನು� �ಾಡ�ಾ��ೆ ಮತು� ��ೕಕ�ಸುವವರ �ೇಶವ� �ೈಯ��ಕ �ೇ�ಾದ ಸೂಕ� ಮಟ�ದ �ೇ�ಾ
ರ��ೆಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ ಎಂದು ದೃ�ೕಕ�ಸುವ�ದು;

● ಸಮಥ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅನು�ೕ��ದಂ�ೆ ಪ��ಾ�ತ ಒಪ�ಂದದ ಷರತು�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�ದು;
ಅಥ�ಾ

● ಗುಂ�ನ ಸದಸ���ೆ ನಮ� �ೈಂ�ಂ� �ಾ���ೇ� �ಯಮಗಳ ಅನು�ಾ�ನ.

9. �ೇ�ಾ �ಾ��ೕನ

�ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ನಮ�ೆ ಅಗತ��ರುವವ�ೆ�ೆ �ಾವ� ಉ���ೊಳ��� �ೇ�ೆ�ೈ�ೊಳ��ತ��ೆಉ� �ೇಶಗಳ� ಈ
ಸೂಚ�ೆಯ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅನ��ಸುವ �ಾನೂ��ಂದ ಅನುಮ�ಸ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಇದರಥ� �ಮ�
�ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ೊ�ೆಯವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇಮ�ಾ� ಪ����ಯವ�ೆಗೂ ಉ���ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�,
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗಳ� ಅಥ�ಾ � �ೈ� ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ
ನಮ�ನು� �ಾವ� ರ���ೊಳ�ಲು �ೇಮ�ಾ� ಪ����ಯ ನಂತರದ ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ �ಮ� �ಾ��ಯನು� �ಾವ�
ಸಂಗ��ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು.

�ಾವ� ���ಂ��ೆ ಉ�ೊ�ೕಗ ಒಪ�ಂದವನು� �ಾ��ೊಂಡ�ೆ, �ಮ� �ಾ��ಯನು� ಆ ಉ� �ೇಶ�ಾ�� ಮತು� �ಮ�
ಉ�ೊ�ೕಗದ ಅವ��ೆ ಉ���ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ�ೊರತು ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ನಮ�ೆ �ಾ��ಯನು�
�ೕ��ವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಉ���ೊಳ��ವ ಅಗತ���ೆ ಸಮಯ.

�ಮ� ಒ���ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ� �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಸಂಗ���ದ��ೆ ಮತು� �ಮ� ಒ���ೆಯನು�
�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ಮ� ��ಾ�ರವನು� �ೕವ� ನಮ�ೆ ��ಸು��ೕ�, �ಮ� �ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾವ� �ಮ�
�ಾ��ಯನು� ಅ�ಸು� �ೇ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೇ�ಾ ಸಂರ��ಾ �ಾನೂನುಗಳ ಅ�ಯ�� ಅದನು� ಉ���ೊಳ�ಲು ನಮ�ೆ
ಅನುಮ� (ಅಥ�ಾ ಅಗತ��ರುವ) �ೊರತು. ಮುಂ�ೆ, �ಮ� ಒ���ೆಯನು� �ಂಪ�ೆಯುವ�ದುಇಲ� ಪ��ಾವ ���ಂ��ೆ
ಉ�ೊ�ೕಗ ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಪ��ೇ�ಸಲು �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಬಳಸುವ ಅಗತ��ರು�ಾಗ �ೇ�ೆ �ಾನೂನು
ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಇತರ ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� ಸಂಗ���ದ �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾವ� ಬಳಸು� �ೇ�ೆ.

10. �ಮ� �ೌಪ��ೆಯ ಹಕು�ಗಳ�

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನನು� ಅವಲಂ��, �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯ ಬಳ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೕವ� �ೆಲವ�
ಹಕು�ಗಳನು� �ೊಂ�ರಬಹುದು. �ಮ� ಹಕು�ಗಳನು� ಚ�ಾ�ಸು�ಾಗ, �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಬಳಸುವ ನಮ�
ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� ಕಟು��ಾಡುಗಳ�, �ಾ�ೆ�ೕ ಇತರರ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ತಂತ��ಗಳ �ರುದ� �ಮ� ಹಕು�ಗಳ� ಮತು�
ಅವ�ಗಳನು� ಚ�ಾ�ಸಲು �ಮ� �ನಂ�ಯನು� ಸಮ�ೋಲನ�ೊ�ಸಲು �ಾನೂನು ನಮ�ೆ ಅಗತ��ಾಗಬಹುದು (ಅಥ�ಾ
ಅನುಮ�) ಎಂಬುದನು� ಗಮ��.

�ಾವ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೇ�ಾ ರ��ೆ �ಾನೂನುಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಮತು� �ಾವ��ೇ ಇತರ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ
�ಾನೂನುಗಳ ಅ�ಯ�� ಅನುಮ�ಸುವ ಮ���ೆ �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯ ಕು�ತು �ಾವ� ���ಂದ ��ೕಕ�ಸುವ
ಎ�ಾ� �ನಂ�ಗ��ೆ �ಾವ� ಪ�����ಸು� �ೇ�ೆ.

ನಮ� �ೇಮ�ಾ� �ೕಟ�� SmartRecruiters ನ��, �ೕವ� ಪ��ೇ�ಸಲು, ಸ�ಪ�ಸಲು, ನ�ೕಕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಮ�
ಅಭ��� ���ೈ� ಅನು� �ೆ�ೆದು �ಾ�. �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯು �ಖರ�ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕೃತ�ಾ��ೆ ಎಂದು
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ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಈ �ೕಟ�� ಅನು� ಬಳಸಲು �ಾವ� �ಮ�ನು� ��ೕ�ಾ��ಸು� �ೇ�ೆ. �ಮ� �ೇಶ/ಪ��ೇಶದ��ನ
�ೌಪ��ೆ ಹಕು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ���ಾ� ಅ�ೆ��ಅನುಬಂಧ A ಅನು� �ೋ�.

11. ಈ ಸೂಚ�ೆ�ೆ ನ�ೕಕರಣಗಳ�

ನಮ� �ೌಪ��ೆ ಅ�ಾ�ಸಗಳ�� �ಾವ��ೇ ಅಗತ� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ಪ���ಂ�ಸಲು ಈ ಸೂಚ�ೆಯನು�
�ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ನ�ೕಕ�ಸಬಹುದು. �ಾವ� ಈ ಸೂಚ�ೆಯನು� ನ�ೕಕ���ಾಗ, �ಾವ� �ಾಡುವ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ
ಮಹತ��ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಮ�ೆ ��ಸಲು ಸೂಕ� ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��� �ೇ�ೆ. �ಾವ� �ೕ�ಾ ಇ��ೕ�ೆ�ೆ
ನ�ೕಕ���ಾಗ ಸೂಚ�ೆಯ �ೕ�ಾ�ಗದ�� ಸೂ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಈ ಸೂಚ�ೆಯ ಇ��ೕ�ನ ಆವೃ��ಯನು� ಪ��ೕ�ಸಲು
�ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ad.a �ೕಟ�� ಅಥ�ಾ ನಮ� ಇಂ�ಾ��ೆ� ಪ�ಟವನು� (Our World) ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾವ� �ಮ�ನು�
��ೕ�ಾ��ಸು� �ೇ�ೆ

12. ಸಂಪ��ಸ �ೇ�ಾದ �ವರಗಳ�

�ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯ �ಯಂತ�ಕವ� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ೕವ� �ಾ� ಹು� �ೆ�ೆ ಅ�� ಸ��ಸುವ Avery Dennison
ಘಟಕ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��, ಆದರೂ ಈ ಸೂಚ�ೆಯ�� �ವ��ದಂ�ೆ �ಮ� �ೈಯ��ಕ
�ಾ��ಯನು� ನಮ� ಸಂ�ೕ�ತ ಕಂಪ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

ಈ ಸೂಚ�ೆಯ ಕು�ತು �ೕವ� ಪ��ೆ�ಗಳನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, �ಮ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಅಥ�ಾ �ಮ� �ೇ�ಾ ರ��ೆ
ಹಕು�ಗಳನು� �ಾವ� �ೇ�ೆ ಬಳಸು� �ೇ�ೆ, ದಯ�ಟು� ನಮ�ೆ ಇ�ೕ� �ಾ� dataprivacy@averydennison.com.

ವ�ೕ�ಕರಣ: Avery Dennison - �ಾವ�ಜ�ಕ 8

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

