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1. හැඳින්වීම

Avery Dennison Corporation, එහි අනුබද්ධ හා ආ��ත සමාගම් (සාමූහිකව "Avery Dennison", "අපි"
හෙ◌� "අප") විසින් මෙම බඳවා ගැනීමෙ◌් රහස් යතා නිවෙ◌්දනය ('නිවෙ◌්දනය') නිකුත් කර ඇ�ෙ� අප
විසින අපගෙ◌් බඳවා ගැනීමෙ◌් ක් රියාවලිය තුළ රැස් කරනු ලබන අයැදුම්කරුවන්ගෙ◌් ("ඔබ" ලෙස ද හඳුන්වනු
ලබන) පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ භාවිතා කරන ආකාරය විස්තර කිරීමටයි. "අයැදුම්කරු" යන්නෙන් රැකියාවකට.
කාර්යභාරයකට අයැදුම් කරන හෙ◌� අප වෙනුවෙන් වෙනත් අයුරකින් ස්ථිරව හෙ◌� තාවකාලිකව රාජකාරී
කිරීමට අපෙ◌්�ෂා කරන ඔ්නෑම අයකු හැඳින්වෙන අතර මීට උපදෙ◌්ශකය�, කෙ◌ා�ත�ා�කරැව�,
ස්වෙ◌්�ඡා සෙ◌්වකය�, සීමාවාසී නිලධාරීන්, අනියම් සෙ◌්වක��, නියෙ◌��තායතන සෙ◌්වකය�
හා රැකියා නියුක්ත සෙ◌්වකය� අයත් වෙ◌්. පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ හෙ◌� තෙ◌ාර�රැ යන්නෙන් ඔබව
හඳුනා ගැනීමට (ඍ�ව හෙ◌� වක් ර ආකාරෙය�) යෙ◌ා� ගත හැකි ඔ්නෑම තෙ◌ාර�ර� අදහස් වෙ◌්.
මෙම නිවෙ◌්දනය ගෙ◌��ය නිවෙ◌්දනය� වන බැවින් Avery Dennison සමූහයෙ◌් සියලුම
අයැදුම්කරුවන්ට අදාළ වෙ◌්.

අපි ඔබගෙ◌් රහස් යතා අයිතීන්ට ගරු කරන අතර ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ වගකීම් සහගතව සහ අදාළ
නීතීන්ට අනුකූලව පරිහරණය කිරීමට කැප වී සිටින්නෙමු. මෙම නිවෙ◌්දනෙය� Avery Dennison විසින් ඔබ
පිළිබඳ රැස් කර භාවිතා කරන්නෙ◌් කවර ආකාරෙ� පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ ද, අප ඔබෙ◌් පුද්ගලික
තෙ◌ාර�රැ භාවිතා කරන්නෙ◌් කවර අරමුණු සඳහා ද සහ මෙකී ක් රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඇ�
අයිතීන් මෙ◌ානවා ද ය�න ��තර ෙකෙ�.

2. අප විසින් සකස් කරනු ලබන පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ ව�ග

Avery Dennison සමාගමෙ◌් රැකියාවකට අයැදුම් කිරීමෙ◌් දී අප ඔබෙ◌් හා ඔබෙ◌් යැපෙන්නනගෙ◌්්,
ප් රතිලාභීනගෙ◌්් හා ඔබ විසින් අප වෙත පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ සපයන වෙනත් කිනම් හෙ◌� පුද්ගලයකුගෙ◌්
පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ භාවිතා කරන්නෙමු. අප විසින් රැස් කර භාවිතා කරන තෙ◌ාර�රැ අත් යාවශ් ය දෙ◌්ට
හා අදාළ නීති යටතෙ◌් අනුමත කරන ප් රමාණයට පමණක් සීමා කරනුනෙමු. අප විසින් ඔබ අප වෙත ලබා දුන්
යම් යම් පුද්ගලයන්ගෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ (උදාහරණ ලෙස ඔබෙ◌් පවුලෙ◌් අයගෙ◌්, යැපෙන්නන්ගෙ◌්
හෙ◌� ප් රතිලාභීන්ගෙ◌් තෙ◌ාර�රැ) අපි භාවිතා කරන ප් රමාණයට අනුව, ඔබ එම පුද්ගලයන්ව මෙම
නිවෙ◌්දනය ��බඳ දැ�ව� කළ ��ය.

ඔබ යම් තනතුරක් සඳහා අයැදුම් කරන විට හෙ◌� ඔබෙ◌් පැතිකඩ අප වෙත ඉදිරිපත් කරන විට, අප විසින්
පහත තෙ◌ාර�රැ ර�� කර භා�තා කර� ලැ�ය හැක:

● අනන් යතා දත්ත - ඔබෙ◌් නම, ���-�රැෂභාවය, උප� �නයවැනි;
● ඇම�� තෙ◌ාර�රැ - ඔබෙ◌් පදිංචි ලිපිනය, තැපැල් ලිපිනය, ඉ-තැපැල් ලිපිනය, සම්බන්ධ කරගත

හැකි දුරකථන අංක;
● ජාතික හැඳුනුම් ලෙ◌්ඛන - ඔබෙ◌් ජාතික හැඳුනුම්පත/ගමන් බලපත් රය, ජාතිකත්වය, ආගමන/�සා

තත්ත්වය හෙ◌� සමාජ ආර�ෂණ අංකය;
● සෙ◌ෟඛ� තෙ◌ාර�රැ - මානසික/කායික සෙ◌ෟඛ� තත්ත්වයන්. රුමෙම තෙ◌ාර�රැ රැස් කරනු

හෙ◌� භාවිතා කරනු ලබන්නෙ◌් ඒ්වා මහජන සෙ◌ෟඛ� හෙ◌� රැකියා ආ��ත අරමුණු සඳහා
(රැකියා සඳහා යෙ◌�ග�තාව, හෙ◌� රැකියාස්ථානයෙ◌් සාධාරණ වෙනස් කිරීම් ආ��තව) හෙ◌�
නීතිය මගින් වෙනත් අයුරකින් අනුමත කර ඇ� ෙහ� අවශ� කරන �ට පම�;

● රැකියා තෙ◌ාර�රැ - ඔබ විසින් සපුරන ලද කාර්යභාරයන්, පෙර සෙ◌්වා යෙ◌�ජකය�, ඔබ
සෙ◌්වය කර ඇ� සමාගම්, ස්ථාන, රාජකාරි හෙ◌� තනතුරු නාම, රැකියාවෙ◌් කාල සීමාව හා
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දත්ත රහස් යතා නිවෙ◌්දනය

ජයග් රහණ සහ යෙ◌ා�;
● පසුබිම් තෙ◌ාර�රැ - ඔබෙ◌් අධ් යයන/වෘත්තීය සුදුසුකම්, ජීව දත්ත, සාමාජිකත්වයන්, සහතිකකරණ

හා උපාධි ලකුණු ලෙ◌්ඛන හෙ◌� ඒවාෙ� පිටපත් වැනි වෙනත් ආධාරක ලෙ◌්ඛන, නමුත් මීට
අපරාධ වාර්තා දත්ත (අඅදාළ නීතිවලට අනුව හා අනුමැතිය යටතෙ◌් පමණක් පරීක්ෂා කිරීමෙ◌් අරමුණු
සඳහා) ද ඇ�ළ� �ය හැක;

● ඔබ පිළිබඳ විමසිය හැකි යෙ◌ා� හා සම්මුඛ පරීක්ෂණ හෙ◌� ඇග�� අතරතුර ඔබ විසින් බෙදා ගනු
ලැබිය හැකි වැඩිදුර විස්තර;

● අප යටතෙ◌් ෙ�වය කරන �න� ෙහ� ප�ෙ� අය�, ��� ෙහ� ��ර� ��බඳ ��තර;
● මූල් ය තෙ◌ාර�රැ - වැ�� අෙ��ෂා, �ල� ෙයා�, �ව��තා ෙහ� අ�ව��තා ත��ව;
● ස්වෙ◌්�ඡාෙව� සැපයූ හෙ◌� ඔබෙ◌් ජීව දත්ත තුළ හෙ◌� රැකියා අයැදුම් ලිපියෙ◌් දක්වා ඇ�

ඡායාරූප, වීඩියෙ◌� ෙහ� ඔෙ� සමාජ මාධ� ��ම වැ� ෙවන� කවර ෙහ� ෙතාර��; සහ
● කුකී හා උපාංග තෙ◌ාර�රැ. මීට ඔබ භාවිතා කරන උපාංගයෙ◌් IP යෙ◌ා�ව, ඔබ භාවිතා කරන

බ් රවුසර් මෘදුකාංගය, ප් රවෙ◌්ශ වූ දිනය හා වෙ◌්ලාව, ඔබ අපෙ◌් වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වන වෙබ්
අඩවියෙ◌් අන්තර්ජාල යෙ◌ා�ව සහ ඔබ අපෙ◌් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ
තෙ◌ාර�රැ.

අපි ඔබට ඔබෙ◌් පැතිකඩක් ඉදිරිපත් කිරීමෙ◌් විකල්පයක් ලබා දෙන අතර අප විසින් එය තබාගෙන ඔබෙ◌්
පැතිකඩට ගැළපෙන පුරප්පාඩු ඇ� වූ කල්හි ඔබව ඇම�මට භාවිතා කරන්නෙමු. මෙම විකල්පය
ක් රියාත්මක කිරීමට, ඔබ විසින් ඔබෙ◌් ජීව දත්ත පත් රිකාව ඉදිරිපත් කර අපෙ◌් නිපුණතා ප් රජාවෙ◌්
කෙ◌ාටස� බවට පත් වීම හෙ◌� ඔබෙ◌් ඉල්ලීම දක්වමින් ඔබෙ◌් රැකියා හෙ◌� සමාජ මාධ් ය පැතිකඩ
භාවිතයෙන් අප හා සම්බන්ධ විය යුතුය. එසෙ◌් කිරීමෙන්, අපට ඔබෙ◌් ජීව දත්ත පත් රිකාවෙ◌් ඇ�ළ� වන
සහ මෙම වෙබ් අඩවිවලින් එකක ඔබෙ◌් පැතිකඩෙ◌් දැක්වෙන පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ වෙත ප් රවෙ◌්ශය
ලැබෙනු ඇත. ඔබ තවදුරටත් අපෙ◌් නිපුණතා ප් රජාවෙ◌් කෙ◌ාටස� වීමට අදහස් නෙ◌ාකර�ෙ� නම්,
ඔබට ඔ්නෑම මෙ◌ාෙහාතක ඉ-තැපැල් තුළ ඇ�ළ� කර ඇ� සබැඳියක් ඔස්සෙ◌් ලියාපදිංචිය ඉවත් කර
ගැනීමට හෙ◌� 12 වැ� වග��ෙ� අඩං� ඇම�� ��තර භා�තෙය� අප ඇම�මට හැ�ය.

සංවෙ◌්� පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැවලට අනන් ය ලෙස හඳුනා ගැනීමෙ◌්, වෙළෙඳ සංගමයක හෙ◌�
දෙ◌්ශපාලන පක්ෂයක සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමෙ◌් අරමුණ සඳහා ඔබෙ◌් ජාතික හෙ◌� වාර්ගික
සම්භවය, ආග�ක, දෙ◌්ශපාල�ක හෙ◌� දාර්ශනික විශ්වාස, ජානමය දත්ත, ජෛ◌ව මිතික දත්ත  හෙ◌�
ඔබෙ◌් සෙ◌ෟඛ�ය/�ං�ක ජීවිතය පිළිබඳ තෙ◌ාර�රැ ("සංවෙ◌්� පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ") ඇ�ළ�
වෙි. සාමාන් ය නීතියක් ලෙස රැකියා ගැන්වීමෙ◌් නීති, වෙනස් කෙ◌ාට සලකනු ලැබීමට එරෙහි නීති හා රජයෙ◌්
වාර්තාකරණ බැඳීම් සපුරාලීම ඇ��ව අදාළ නීති හා අනුකූලව සමාන අවස්ථා, විවිධත්වය, සමානාත්මතාවය,
අන්තහ්කරණය නියාමනය කිරීමෙ◌් අරමුණු සඳහා අවශ් ය වන්නෙ◌් නම් විනා(රැකියා ආ��ත නවාතැන්
සැපයීම, ඔබට හා ඔබෙ◌් යැපෙන්නන්ට සෙ◌ෟඛ� හා රක්ෂණ ප් රතිලාභ ලබා දීම හෙ◌� නිවාඩු සූදානම් කර
දීම සඳහා ඔබෙ◌් කායික හෙ◌� මානසික තත්වයන් පිළිබඳ තෙ◌ාර�රැ වැනි) අපි ඔබ පිළිබඳව, කිසිදු
සංවෙ◌්� ��ග�ක ෙතාර�ර� ර�� ��ම ෙහ� භා�තා ��ම �� ෙනාකර�ෙන�.

3. පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ �ලාශ�

සාමාන් යයෙන් අප විසින් ඔබ පිළිබඳව රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ ඔබ විසින් සපයා දෙන නමුත්
අප විසින් ඔබෙ◌් ජීව දත්ත අප වෙත යෙ◌ා� කළ ඔබෙ◌් මිතුරකු, රාජකාරී සගයකු හෙ◌� පවුලෙ◌්
සාමාජිකයකු හෙ◌� රැකියා ඒජ��ය� වැනි තෙවැනි පාර්ශ්ව වෙතින් ද ඔබ පිළිබඳ පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ
ලබා ගන්නා අවස්ථා ද තිබිය හැක. අප ඔබ පිළිබඳව තෙ◌ාර�රැ වෙනත් මූලාශ් රයක් වෙතින් ලබා
ගතහෙ◌ා�, එය භාවිතා කිරීමට පෙර අප ඔබෙ◌් තෙ◌ාර�රැ වෙනත් මූලාශ් රයක් වෙතින් ලබාගත් බව ඔබට
දන්වමින් මෙ◌් නිවෙ◌්දනය පිළිබඳව ද ඔබට සඳහන් කරනු ඇත. උදාහරණ ලෙස, අප විසින් පහත මූලාශ් ර
ඔස්සෙ◌් ඔබ ��බඳ ��ග�ක ෙතාර�රැ ර�� කළ හැ�ය:
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දත්ත රහස් යතා නිවෙ◌්දනය

● ඔබෙ◌් බඳවා ගැනීම අතරතුර බඳවා ගැනීමෙ◌් නියෙ◌��තායතන, අධ් යයනායතන, පෙර
සෙ◌්වාෙය�ජකය�, නිර්දෙ◌්ශ ලබා දෙන පුද්ගලයන්, පසුබිම පරීක්ෂා කිරීමෙ◌්
නියෙ◌��තායතන හා ෙවන� ෙතවැ� පා�ශව ෙව�� වන ය� ය� ප��� හා ෙවන� ෙතාර�රැ;

● අධ් යයන ආයතන හා පුහුණු හෙ◌� සහතික සපයන්නන් වෙතින් ලැබෙන ඔබෙ◌් අධ් යාපනය පිළිබඳ
තෙ◌ාර�රැ;

● Avery Dennison විසින් සපයනු ලබන කිනම් හෙ◌� රක්ෂණ හෙ◌� විශ් රාම යෙ◌�ජනා ක් රමයකට
සහභාගි වීමට හෙ◌� ඒ් යටතෙ◌් අදාළ ප් රතිලාභ සපයන්නා වෙතින් ගෙවීම් හෙ◌� ප් රතිලාභ ලැබීමට
ඔබට ඇ� ���ක� ��බඳ ෙතාර�රැ; සහ

● මාර්ගගතව පෙ◌ා�ෙ� ලද හැකි මූලාශ් ර වෙතින් තෙ◌ාර�රැ - උදාහරණ ලෙස, ඔබට මාර්ගගතව
පළ කර ඇ� වෘත්තීය පැතිකඩක් ඇ� කල්හි (උදා: ඔබෙ◌් වත්මන් සෙ◌්වාෙය�ජකයාෙ� වෙබ්
අඩවියෙ◌්, ෙහ� LinkedIn වැ� වෘ��ය ජාලකරණ අඩ�ය� ෙව��).

ඉහත කී එක් එක් අවස්ථාවන්හි දී අපි එබඳු තෙ◌ාර�රැ රැස් කර භාවිතා කරන්නෙ◌් අදාළ නීති යටතෙ◌්
අනුමැතිය ලබා දෙන කල්හි ඒවාට අ��ලව පම�.

4. අපි ඔබෙ◌් ෙතාර�රැ භා�තා කරන අර��

4.1 බඳවා ගැනීමෙ◌් අර��

සාමාන් යයෙන්, අපි ඔබෙ◌් තෙ◌ාර�රැ බඳවා ගැනීමෙ◌් ක් රියාවලියට අදාළ අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන
අතර ඒවාට අය� ව�ෙ�:

● සමස්ත අයැදුම් කිරීමෙ◌් ��යාව�ය සඳහා පහ�ක� සැල�ම, මා�ගගතව ෙහ� හ��යව;
● ඔබ විසින් ඔබෙ◌් රැකියා පැතිකඩ ඔස්සෙ◌් හෙ◌� සමාජ මාධ් ය පැතිකඩ ඔස්සෙ◌් ඔබෙ◌් පැතිකඩ

ඉදිරිපත් කර ඇ� හෙ◌� රැකියා ඇඟ�� සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇ� මූල් රශ් රය වෙතින් යෙ◌�ග�
රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කිරීම හෙ◌� ඒ ස�බ�ධෙය� ඔබව ඇම�ම;

● ඔබ විසින් අයැදුම් කර ඇ� කිනම් හෝ රාජකාරියක්, තනතුරක් හෙ◌� කාර්යයක් සඳහා ඔබෙ◌්
යෙ◌�ග�තාව ��ණය ��ම සහ ඔෙ� ���ක�, අ�දැ��, �සලතා හා ප��ම ��ණය ��ම;

● ඔබ විසින් අයැදුම් කර ඇ� තනතුරු, රැකියා හෙ◌� කාර්යයන් සඳහා ඔබෙ◌් යෙ◌�ග�තාව තහවුරු
කර ගැනීමට පසුබිම් තෙ◌ාර�රැ ප��ෂා ��ම සඳහා ඔෙ� ෙතාර�රැ තහ�රැ කර ගැ�ම;

● ඔබ වෙතින් ලැබුණු විමසීම්, ඉල්ලීම් හා ලිපි වෙත ප් රතිචාර දැක්වීමට හා ඔබ සමග සන්නිවෙ◌්දනෙ�
යෙදීමට;

● සහප් රතිපත්ති සහ නියම සහ කෙ◌ා�ෙ��වලට අදාළ වන කිනම් හෙ◌� වෙනසක් පිළිබඳ යථාවත්
කිරීම් ඔබ වෙත සැපයීමට;

● ඔබෙ◌් අයැ��පත ��බඳ යථාව� ��� ��බඳ ඔබව දැ�ව� ��ම සඳහා;
● Avery Dennison සමූහය ඇ�ළත ප�පාලනමය කා�යය� �� ��මට;
● අපරාධ පසුබිම් පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා (රාජකාරිය සඳහා අවශ් ය නම් හෙ◌� නීතිය අනුමැතිය ලබා

දෙන්නෙ◌් න�); සහ
● බඳවා ගැනීමෙ◌් ��යාව�ය කළමනාකරණය ��ම සඳහා.

4.2 වෙනත් නීත් යනුකූල ව් යාපාර අරමුණු

වෙනත් නීත් යනුකූල අරමුණු සඳහා අවශ් ය වන කල්හි අප විසින් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ රැස් කර භාවිතා කරනු
ලැබීමට ඉඩ ඇත. උදාහරණ ලෙස, ඔබෙ◌් පැතිකඩට ගැළපෙන පුරප්පාඩු වී පවතින තනතුරක් පිරවීම සඳහා,
අපගෙ◌් ව් යාපාර වඩාත් ඵලදායී ලෙස සහ කාර්යක්ෂම ලෙස පවත්වා ගැනීම සඳහා සහාය ලබා ගැනීමෙ◌්
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දත්ත රහස් යතා නිවෙ◌්දනය

අරමුණ උදෙසා, ව් යාපාර අඛණ්ඩතා අරමුණු සඳහා, තෙ◌ාර�රැ තාක්ෂණ ආර�ෂාව/කළමනාකරණය
සඳහා, හෙ◌� අපගෙ◌් සමස්ත ව් යාපාරයම හෙ◌� ඉන් කෙ◌ාටස� විකිණීම, පැවරීම හෙ◌� පවරා දීම සඳහා
පහසුකම් සැලසීමට. අපගෙ◌් උපචාර සංග් රහය සහ අභ් යන්තර ප් රතිපත්ති (උදා: මානව හිමිකම්
ප් රතිපත්තිය) හා අනුකූල වීමට හෙ◌� එකී ප් රතිපත්තීන් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ
පැවැත්වීමට ද අප විසින් ඔබෙ◌් ��ග�ක ෙතාර�රැ භා�තා කර� ලැ�ය හැක.

කුකී ඔස්සෙ◌් රැස් කරනු ලබන තෙ◌ාර�රැ අපගෙ◌් වෙබ් අඩවියෙ◌් කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය කිරිමට සහ
වෙබ් අඩවියෙ◌් පරිශීලනය අවබෙ◌�ධ කර ගැනීමට භාවිතා කරනු ලැබෙ◌්. මෙකී කුකි මගින් අපට අපගෙ◌්
වෙබ් අඩවියෙ◌් දෙ◌�ෂ කළමනාකරණය කිරීමට සහ පරිශීලක අත්දැකීම වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වෙ◌්. අප
විසින් භාවිතා කරන කුකි වර්ග හා ඔබෙ◌් කුකි සැකසුම් කළමනාකරණය ඇ�� වැඩි විස්තර සඳහා
කරුණාකර අපගෙ◌් කුකී නිවෙ◌්දනය විමසා බලන්න.

4.3 නීතිය ආ��ත අර��

අප විසින් අපගෙ◌් නෛ◌�ක බැඳීම් සඳහා අනුකූල වීම ඇ��ව නෛ◌�ක අරමුණ සඳහා අවශ් ය වන විට
(උදා. සමාන අවස්ථා රෙගුලාසි, වෙනස් කර සැලකීමට එරෙහි නීති) හෙ◌� අධිකරණ බලයක් යටතෙ◌්; Avery
Dennison ගෙ◌��ය සමාගම් සමූහයෙ◌් නෛ◌�ක අයිතීන් ක් රියාවට නැංවීමෙ◌් දී හෙ◌� ඒවා ආර�ෂා
කිරීමෙ◌් දී; සමාගමෙ◌්, අපගෙ◌් සෙ◌්වකය�ෙ�, පාරිභෙ◌��කය�ෙ�, සැපයුම්කරුවන්ගෙ◌් හෙ◌�
වෙනත් පුද්ගලයන්ගෙ◌් අයිතීන්, දෙ◌්පළ හෙ◌� සුරක්ෂිතභාවය රැක ගැනීමෙ◌් දී, ඔබෙ◌් අයැදුම්පත
සම්බන්ධ කිනම් හෙ◌� ආර�ල�, හිමිකම් පෑමක් හෙ◌� පරීක්ෂණයක් සඳහා සහාය වීමෙ◌් දී; හෙ◌�
අපගෙ◌් ව් යාපාරය නීත් යනුකූලව කරගෙන යාමෙ◌් දී වෙනත් ආකාරය�� ඔබගෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ
භාවිතා කරනු ලැබිය හැක.

4.4 ස්වයංක් රීය තීරණ ගැනීම හා පැතිකඩකරණය

අපි සපුරාම ස්වයංක් රීය සකස් කිරීම හා පැතිකඩකරණය මත පදනම් වූ තීරණ නෙ◌ාග�ෙන�. කෙසෙ◌්
වුවත්, අප විසින් රැකියා ලැයිස්තුගත කිරීම් සමග ගැළපෙන අයැදුම්කරුවන් සෙ◌ායා ගැනීමට උපකාරී වන
ඇ�ෙගා�තමය� අඩංගු ස්වයංක් රීය පද්ධතියක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ තිබෙ◌්. අයැදුම්කරුවකු ලෙස ඔබ
සඳහා, මින් අදහස් වන්නෙ◌් රැකියා විස්තරයෙ◌් දක්වා ඇ� අවශ් යතා සමග ඔබෙ◌් අයැදුම්පත කෙතරම්
හෙ◌ාඳ� ගැළපෙන්නෙ◌් දැයි නිර්ණය කිරීම සඳහා ඔබෙ◌් අදාළ කුසලතා, රැකියා හා අධ් යාපන ඉතිහාසය
හඳුනා ගැනීමට ඔබෙ◌් රැකියා අයැදුම්පත සකස් කර විශ්ලෙ◌්ෂණය කරනු ලැබීමට හැකියාව ඇ� බවයි.
ස්වයංක් රීය ශක් යතාවන් බඳවා ගැනීමෙ◌් ක් රියාවලියට සහාය දැක්වීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබ්; කෙසෙ◌්
වුවත්, අවසන් අයැදුම්පත් ර සමාලෙ◌�චනය හා බඳවා ගැනීමෙ◌් තීරණ ගනු ලබන්නෙ◌් Avery Dennison
බඳවා ගැනීමෙ◌් ක�ඩායම ���.

5. ඔබෙ◌් ෙතාර�රැ තව�රට� සක� ��ම

ඔබව Avery Dennisonys රැකියාවක් සඳහා පිළි ගනු ලැබුවහෙ◌ා�, බඳවා ගැනීමෙ◌් ක් රියා පටිපාටිය
අතරතුර රැස් කරන ලද තෙ◌ාර�රැ ඔබෙ◌් පවත්වාගෙන යනු ලබන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික වාර්තාවෙ◌්
කෙ◌ාටස� වනු ඇ� අතර අපගෙ◌් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දත්ත රහස් යතා නිවෙ◌්දනය හා අනුකූලව
සකස් කරනු ලැබෙනු ඇත.

6. අප ඔබෙ◌් ෙතාර�රැ ෙබ� ග�ෙ� කා සමග ද යන වග

6.1 වෙනත් සාමූහික සමාගම් වෙත අනාවරණය
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දත්ත රහස් යතා නිවෙ◌්දනය

අප ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ අපෙ◌් Avery Dennison සමූහයෙ◌් සමාගම් සමග බෙදා ගන්නෙමු.
කෙසෙ◌් වුවත්, අප මෙම තෙ◌ාර�රැ බෙදා ගන්නෙ◌් (හෙ◌� ඒ වෙත ප් රවෙ◌්ශය ලබා දෙන්නෙ◌්) එබඳු
පුද්ගලික තෙ◌ාරතරැ නීත් යනුකූල අරමුණක් සඳහා අවශ් ය වන්නෙ◌් නම් පමණි. එකී සාමූහික සමාගමට: (අ)
මානව සම්පත් පාලනය; (ආ) කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් හානිපූරණය; හෙ◌� (ඇ)අ�ත�ජා�ක
මට්ටමකින් ප් රතිලාභ ලබා දීම අදාළව මෙන්ම; තෙ◌ාර�රැ තාක්ෂණ සෙ◌්වා/ආර�ෂා, බදු හා
ගිණුම්කරණ සහ සාමාන් ය ව් යාපාර කළමනාකරණය වැනි වෙනත් නීත් යනුකූල ව් යාපාර අරමුණු සඳහා ද සිය
කාර්යන් හා රාජකාරි ඉටු කිරීමට හැකියාව ලබා දීමට අවශ් ය පරිදි වීම මීට ඇ�ළ� ෙ�.

6.2 තෙවැනි පාර්ශ්වීය සෙ◌්වා සැප��කරැව� ෙවත අනාවරණය

Avery Dennison සමාගම විසින් අප වෙත සෙ◌්වා සැපයීමට තෙ◌�රා ගෙන ඇ� තෙවැනි පාර්ශ්වයන් සමග
අපි පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ හුවමාරු කර ගන්නෙමු. අප විසින් තෙ◌ාර�රැ හුවමාරු කර ගන්නා සාමාන් ය
තෙවැනි පාර්ශ්වය අප වෙත බඳවා ගැනීම ආ��ත සෙ◌්වා සපයන නමුත්, ඇතැ� තෙවැනි පාර්ශ්වයන් මගින්
වෙබ් සත්කාරකත්වය, ක්ලවුඩ් ගබඩාකරණය හෙ◌� මෘදුකාංග වැනි මූලික සෙ◌්වා සපයනු ලබයි. පුද්ගලික
තෙ◌ාර�රැ �වමාරැ කරග� ලැ�ය හැ�ෙ�:

● බඳවා ගැනීමෙ◌් ෙහ� බඳවා ගැ�ම හා ස�බ�ධ � ��න �ධායක ෙස�� ඒජ��;
● පසුබිම් පරීක්ෂා කිරීමෙ◌් හෙ◌� වෙනත් පරීක්ෂණ සෙ◌්වා සපයන්නන් සහ අදාළ දෙ◌්�ය අපරාධ

වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමෙ◌් �ෙය��තායතන;
● දත්ත ගබඩාකරණය, බෙදාගත් සෙ◌්වා හා බඳවා ගැනීමෙ◌් වෙ◌්�කා සැපයුම්කරුවෙ◌�,

තෙ◌ාර�රැ තාක්ෂණ සංවර්ධකයන් සහ ආධාර සැපයුම්කරුවන් සහ අපෙ◌් වෘත්තීන් වෙබ් අඩවියට
අදාළව සත්කාරක සෙ◌්වා සපය�න�; සහ

● නෛ◌�ක හා මූල් ය කරුණු, විගණනය, කළමනාකරණ උපදෙ◌්ශනය, රක්ෂණය,
සෙ◌ෟඛ�ාර�ෂාව, ආර�ෂාව හා නළා හැඬ�ෙ� හෙ◌� වාර්තා කිරීමෙ◌් ගැටලු සම්බන්ධයෙන්
සහාය සහ උපදෙස් ලබා දෙන තෙවැනි පාර්ශ්වයනන්.

6.3 වෙනත් සාමූහික සමාගම් වෙත අනාවරණ

අප විසින් නීත් යනුකූල ව් යාපාර හෙ◌� නීතිය ආ��ත අරමුණු සඳහා අපගෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ වෙනත්
තෙවැනි පාර්ශ්වයන් වෙත ද අනාවරණය කරනු ලැබීමට ඉඩ ඇත, �ට අය� �ය හැ�ෙ�:

● කිනම් හෙ◌� සුදුසුකම් ලබන නීතිය බලාත්මක කිරීමෙ◌් ආයතනය�, නියාමන අධිකාරියක්, රජයෙ◌් 
නියෙ◌��තායතනය� හෙ◌� අධිකරණයක් (බදු, සංක් රමණය, සෙ◌ෟඛ� හා ආර�ෂාව, ජාතික
ආර�ෂාව ෙහ� ��ය බලා�මක ��ෙ� අර�� ඇ��ව);

● විකිණීම, පැවරීම හෙ◌� වෙනත් යම් පවරා දීමක් හා අදාළව අපගෙ◌් සමස්ත ව් යාපාරය ම හෙ◌� ඉන්
කෙ◌ාටස� �ල � ග�නා ෙහ� �ල � ගැ�මට ඉඩ ඇ� ගැ��කරැව� ෙවත;

● බාහිර විගණන නිලධාරීන්; සහ
● ඔබෙ◌් කැමැ�ත ස�තව ෙවන� ඔ්නෑම අය�ට.

අප වෙත සෙ◌්වා සැපයීම සඳහා තෙවැනි පාර්ශ්වයකට පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ භාවිතා කිරීමට අප විසින්
අනුමැතිය ලබා දෙන ඔ්නෑම අවස්ථාවක තෙ◌ාර�රැ මෙම නිවෙ◌්දනය හා අනුකූල වන ආකාරය��
භාවිතා කරනු ලබන බව හා පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැවල ආර�ෂාව හා රහසිගතබව පවත්වාගෙන යනු ලබන
බව සහතික කර ගැනීම සඳහා අප විසින් යෙ◌�ග� ��යා මා�ග ග�ෙන�.

7. සඳහාඔබෙ◌් ��ග�ක ෙතාර�රැ සක� ��ම �ත���ල පදනම
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දත්ත රහස් යතා නිවෙ◌්දනය

නිවෙ◌්දනෙ� ඉදිරි වගන්තිවල අප විසින් (අ) අප විසින් රැස් කරනු ලබන පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ වර්ග සහ
තෙ◌ාර�රැ ලබා ගන්නා මූලාශ් ර; (ආ) අප මෙම තෙ◌ාර�රැ භාවිතා කරන්නෙ◌් කවර අරමුණු සඳහා ද
(ඇ) අප ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ බෙදා ගන්නෙ◌් කවුරුන් සමග ද යන කරුණු පිළිබඳව විස්තර සපයා
තිබෙ◌්. අපට ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ පරිහරණය කිරීම සඳහ නෛ◌�ක පදනමක් තිබීමට අවශ් ය විය
හැකි රහස් යතා හා දත්ත ආර�ෂණ නීති මත පදනම්ව. මින් අදහස් වන්නෙ◌් වලංගු අරමුණක් තිබීමට
අමතරව ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ පරිහරණය කිරීම සඳහා අපට ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ
පරිහරණය කිරීම සඳහා වලංගු අරමුණක් තිබිය යුතු බවයි.

අප විසින් මෙම නිවෙ◌්දනෙ� දක්වා ඇ� අරමුණු සඳහා සහ (අදාළ නීතිවලින් අවශ් ය වන විට) පහත
නෛ◌�ක ප���ව�� එක� යටෙ� ඔෙ� ��ග�ක ෙතාර�රැ භා�තා කර�ෙන�:

● අප විසින් ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ භාවිතා කිරීම ඔබ සමග ගිවිසුමකට එළඹීමට අවශ් ය වන විට
(ඔබ සාර්ථක ලෙස බඳවා ගනු ලැබ ඇ� �ට);

● අපගෙ◌් ෛන�ක බැ��වලට අ��ල �මට ඔෙ� ��ග�ක ෙතාර�රැ අවශ� �ම;
● අපගෙ◌් නීත් යනුකූල සුභ සාධනය, හෙ◌� තෙවැනි පාර්ශ්වයක නීත් යනුකූල සුභ සාධනය (ඉහත 4 වැනි

වගන්තියෙ◌් සංක්ෂිප්තව දක්වා ඇ� පරිදි) සම්බන්ධ අරමුණු සඳහා අප විසින් ඒ්වා භාවිතය අවශ් ය
වන කල්හි, ඔබෙ◌් දත්ත ආර�ෂණ බැඳියාවන් හෙ◌� ඔබෙ◌් මූලික අයිතීන් හා නිදහස් අතික් රමණය
නෙ◌ාකර�ෙ� න�;

● ඔබෙ◌් හෙ◌� වෙනත් අයකුගෙ◌් මූලික සුභ සාධනය සහ භෙ◌ෟ�ක ආර�ෂාව සැලැස්වීම සඳහා
අවශ් ය වන විට; හෙ◌�

● එසෙ◌් ��මට අප ෙවත ඔෙ� අ�මැ�ය ලබා � �ෙබන �ට.

අප විසින් සංවෙ◌්� ��ග�ක ෙතාර�රැ ර�� කර භා�තා කර� ලබන �ට එය ��ම��ම:

● අපෙ◌් නෛ◌�ක හෙ◌� නියාමන වගකීම්වලට අනුකූල වීමට හෙ◌� විශෙ◌්�ත නෛ◌�ක අයිතීන්
ක් රියාවෙ◌් ෙයද�මට;

● අනුමැතිය ලබා දිය නෙ◌ාහැ� අවස්ථාවක ඔබගෙ◌් හෙ◌� වෙනත් අයකුගෙ◌් වැදගත් සුභ සාධනය
සහ භෙ◌ෟ�ක ආර�ෂාව සැලැ��ම සඳහා අවශ� වන �ට;

● සැලකිය යුතු මහජන උනන්දුවක් සහිත හේතු කාරණා සඳහා අවශ් ය වන විට; හෙ◌�
● ඔබ විසින් අප වෙත ඔබෙ◌් ප�කා�ත හා �ෙ��ත කැමැ�ත ලබා � ඇ� �ට.

අප සමග ඔබෙ◌් අනාගත රැකියාව සම්බන්ධ අරමුණු සඳහා හෙ◌� ව් යවස්ථාපිත අවශ් යතාවක් හෙ◌්�ෙව�
අපට ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ භාවිතා කිරීමට අවශ් ය වන්නෙ◌් නම් අපි ඒ අවස්ථාවෙ◌් දී ඔබට මෙ◌්
පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නෙමු. එබඳු අවස්ථාවල දී, අපට මෙම තෙ◌ාර�රැ සැපයීමට අසමත් වීම
හෙ◌්�ෙව� අපට ඔබ සමග වන අපගෙ◌් ගිවිසුම්ගත සබඳතාවන් ඵලදායී ලෙස ක් රියාත්මක කරවීමට
නෙ◌ාහැ� වීමට (අදාළ කිනම් හෙ◌� රැකියා ප් රතිලාභ ද ඇ��ව) හා/හෙ◌� අපගෙ◌් නෛ◌�ක
බැඳීම්වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට නෙ◌ාහැ� වන අතර මෙහි දී අපට ඔබ සමග රැකියා සම්බන්ධතාවකට
එළඹීමකට නෙ◌ාහැ� වන බව �� අදහ� �ය හැක.

අප ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ රැස් කර භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ නෛ◌�ක පදනම පිළිබඳව ගැටලු
තිබෙ◌් නම් හෙ◌� ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තෙ◌ාර�රැ අවශ් ය නම් හෙ◌� පහත 12 වගන්තිය තුළ ඇ�ඇම��
තෙ◌ාර�රැ භා�තෙය� අප හා ස�බ�ධ ව�න.

8. පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ �ෙ�ශවලට යැ�ම

ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ සකස් කිරීමට ඉඩ ඇ� අපගෙ◌් අනුබද්ධිත සමාගම් හා තෙවැනි පාර්ශ්වීය
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දත්ත රහස් යතා නිවෙ◌්දනය

සෙ◌්වා සැපයුම්කරුවන් ලෙ◌ාව පුරා ක් රියාත්මකව සිටී. උදාහරණ ලෙස, අප අපගෙ◌් අයැදුම්කරුවන්ගෙ◌්
පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ ගෙ◌��ය බඳවා ගැනීමෙ◌් පද්ධතියක් ඔස්සෙ◌් සකස් කරන්නෙමු. මීට ඔබෙ◌් පුද්ගලික
තෙ◌ාර�රැ එක්සත් ජනපදයෙ◌් ඇ� සර්වරවලට යැවීම ද ඇ�ළ� විය හැක. එක්සත් ජනපදයෙ◌් ඇ�
අපෙ◌් මව් සමාගම වන Avery Dennison Corporation මෙකී සර්වරවල සත්කාරකත්වය දැරීමට හෙ◌�
තෙවැනි පාර්ශ්වීය සර්වර භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇත.

අපි ඔබගෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ ඔබ පදිංචිව සිටින රටෙන් වෙනත් අධිකරණ බල ප් රදෙ◌්ශයක සිට
කටයුතු කරන ග් රාහයකු වෙත මාරු කර යවන්නෙ◌් නම්, මෙම නිවෙ◌්දනය හා අනුකූලව ඔබෙ◌් පුද්ගලික
තෙ◌ාර�රැ ආර�ෂා කර ගැනීම සඳහා සුදුසු ආර�ෂක ක් රම අනුගමනය කරන බවට අප වග බලා
ගන්නෙමු. මෙම ආර�ෂක ක�මවලට �මාර�තව අය� ව�ෙ�:

● ග් රාහක රටට අදාළව 'ප් රමාණාත්මක තීරණයක්' මත පදනම්ව ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ මාරු
කිරීම. මින් අදහස් වන්නෙ◌් ග් රාහක රට විසින් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ සඳහා යෙ◌�ග� මට්ටමක දත්ත
සුරක්ෂණයක් ලබා දෙන බවට තහවුරු කරමින් අදාළ දත්ත ආර�ෂණ අධිකාරිය මගින් තීරණයක්
ගෙන ඇ� බව�;

● සුදුසුකම් ලබන අධිකාරීන් මගින් අනුමත කරනු ලබන ආකාරයට සම්මත ගිවිසුම්ගත වගන්ති ක් රියාවට
නැංවීම; හෙ◌�

● කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් සඳහා අපගෙ◌් බැ�� ඇ� කරවන සං�ථා�ක �� ��යාවට නැං�ම.

9. දත්ත රඳවා ගැනීම

අප විසින් ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ මෙම නිවෙ◌්දනෙ� විස්තර කර ඇ� අරමුණු ක් රියාවට නැංවීම
සඳහා අපට අවශ් ය වන තාක් දුරට හෙ◌� වෙනත් අයුරකින් අදාළ නීතිය යටතෙ◌් අනුමැතිය ලබා දෙන
ප් රමාණයට රඳවා ගන්නෙමු. සාමාන් යයෙන් මින් අදහස් වන්නෙ◌්, ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ බඳවා
ගැනීමෙ◌් ක් රියාවලිය නිමා වන තුරු රඳවා ගනු ලැබෙන බවයි. කෙසෙ◌් වුවත්, අප විසින් අදාළ නීතිවලට අනුකූල
වීමට හෙ◌� කිනම් හෙ◌� ආර�ල� හෙ◌� හිමිකම් පෑමක් සම්බන්ධයෙන් අපගෙ◌් ආර�ෂාව සලසා ගැනීම
සඳහා ඔබෙ◌් තෙ◌ාර�රැ බඳවා ගැනීමෙ◌් ක් රියාවලියෙන් පසු යම් කාල සීමාවක් සඳහා ගබඩා කර තබා ගනු
ලැබීමට ඉඩ තිබෙ◌්.

අප විසින් ඔබ සමග රැකියා ගිවිසුමකට එළඹෙන්නෙ◌් නම්, අදාළ නීති මගින් වඩා වැඩි කාලයක් සඳහා ඔබෙ◌්
තෙ◌ාර�රැ රඳවා තබා ගන්නා ලෙස අපට නියම කරන්නෙ◌් නම් විනා ඔබෙ◌් තෙ◌ාර�රැ එම අරමුණ
සඳහා සහ ඔබෙ◌් ර��යා කාල �මාව සඳහා රඳවා තබා ග� ලැෙ�.

ඔබෙ◌් අනුමැතිය පදනම්ව අපි ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ රැස් කරන ලද්දෙ◌් නම් හා ඔබ විසින් ඔබ ලබා දී
ඇ� අනුමැතිය ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට තීරණය කර ඇ� බව අපට දැනුම් දෙන්නෙ◌් නම්, අදාළ දත්ත
ආර�ෂණ නීති යටතෙ◌් ඒ්වා තබා ගැනීමට අපට අවසර ඇ�න� (හෙ◌� නියම කරනු ලබන්නෙ◌් නම්)
විනා, ඔබෙ◌් ඉල්ලුමට අනුව අපි ඔබෙ◌් තෙ◌ාර�රැ මකා දමන්නෙමු. තවද, මෙම තෙ◌ාර�රැ රඳවා තබා
ගැනීමට අප වෙත නෛ◌�ක බැඳීමක් ඇ� විට වැනි වෙනත් නෛ◌�ක පසුබිමක් මත පදනම්වන විට
වෙනත් අරමුණු සඳහා රැස් කර ඇ� ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ අප විසින් භාවිතා කරනු ලැබීමට ඔබෙ◌්
අනුමැතිය ඉල්ලා අස් කර ගැනීමෙන් බලපෑමක් සිදු නෙ◌ාව� ඇත.

10. ඔබෙ◌් ද�ත රහස�තා අ���

අදාළ නීති මත පදනම්ව ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඔබට යම් යම් අයිතීන් තිබිය
හැක. ඔබෙ◌් අයිතීන් ක් රියාවට නැංවීමෙ◌් දී, නීතිය මගින් ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ භාවිතා කිරීමට අපට
ඇ� අයිතීන් හා බැඳීම්වලට සමගාමීව මෙන්ම අන් අයගෙ◌් අයිතීන් හා නිදහසට සමගාමීව ද ඔබෙ◌් අයිතීන්
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දත්ත රහස් යතා නිවෙ◌්දනය

හා ඒවා ක් රියාත්මක කිරීමට ඔබෙ◌් ඉල්ලුම තුලනය කරන ලෙස නියම කිරීමට (හෙ◌� අනුමැතිය ලබා දීමට) ද
ඉඩ ඇ� බව සලක�න.

ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ සම්බන්ධව ඔබ වෙතින් අපට ලැබෙන සියලු ඉල්ලීම්වලට අදාළ දත්ත ආර�ෂණ
නීතිවලට අනුකූලව සහ අදාළ වෙනත් ඔ්නෑම නීතියක් යටතෙ◌් අවසර දෙනු ලබන ප් රමාණයට ප් රතිචාර
දක්වන්නෙමු.

අපගෙ◌් බඳවා ගැනීමෙ◌් බිහිදෙ◌ාර වන SmartRecruiters තුළින් ඔබට ඔබෙ◌් අපෙ◌්�ෂක පැතිකඩ වෙත
ප් රවෙ◌්ශ වීමට එය නිවැරදි කිරීමට, යථාවත් කිරීමට හෙ◌� මකා දැමීමට හැකියාව තිබෙ◌්. ඔබෙ◌් පුද්ගලික
තෙ◌ාර�රැ නිවැරදි හා යථාවත් බව සහතික කර ගැනීම සඳහා මෙම බිහිදෙ◌ාර භාවිතා කරන ලෙස ඔබව
දිරි ගැන්වෙ◌්.. ඔබෙ◌් රටෙ◌්/කලාපෙ� රහස් යතා අයිතීන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා ඇ��ම A
බලන්න.

11. මෙම නිවෙ◌්දනයට කරන යථාව� ���

අපගෙ◌් රහස් යතා පරිචයන්ගෙ◌් කිනම් හෙ◌� අවශ් ය කරන වෙනස්කම් නියෙ◌�ජනය කිරීම සඳහා මෙම
නිවෙ◌්දනය කලින් කලට යාවත්කාලීන කරනු ලැබිය හැක. අප මෙම නිවෙ◌්දනය යාවත්කාලීන කරන විට අප
විසින් සිදු කරන වෙනස්කම්වල වැදගත්කමට අනුකූලව ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර අප විසින්
ගන්නෙමු. නිවෙ◌්දනෙ� ඉහළින් එය අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දෙ◌් කෙදිනක දැයි යන්න දක්වනු
ලැබෙ◌්. මෙම නිවෙ◌්දනෙ� අලුත්ම අනුවාදය කියවා බැලීම සඳහා ad.a බිහිදෙ◌ාර හෙ◌� අපෙ◌් අන්තඃජාල
පිටුව (Our World) වරින් වර බැලීමට ඔබව දිරි ගැන්වෙ◌්.

12. ඇම�� ��තර

මෙම නිවෙ◌්දනෙ� විස්තර කර ඇ� පරිදි  ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ අපගෙ◌් අනුබද්ධිත සමාගම් සමග
ද හුවමාරු කර ගනු ලැබිය හැකි නමුත් ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැවල පාලකයා වනුයෙ◌් ඔබ රැකියාවක්
සඳහා අයැදුම් කරන Avery Dennison සමූහය වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

මෙම නිවෙ◌්දනය, අප ඔබෙ◌් පුද්ගලික තෙ◌ාර�රැ භාවිතා කරන ආකාරය, හෙ◌� ඔබෙ◌් දත්ත
ආර�ෂණ අයිතීන් පිළිබඳ ඔබට කිසියම් ගැටලුවක් වෙ◌් නම් කරුණාකර
dataprivacy@averydennison.com වෙතින් අපට ඉ-තැපෑලක් එවන්න.
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https://www.averydennison.com/content/dam/avery_dennison/corporate/global/english/documents/talent-acquisition/annex-overviews/Data-Privacy-Notice-Annex-A-Overview-Sinhalese%EF%B8%8F.pdf

