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تعارف.1

Avery Dennison Corporationپر،طور(مجموعییافتنگانالحاقاوراداروںضمنیاپنےنے"Avery
Dennison،""کہہےکیاجاریلیےکےبتانےیہ')نوٹس('نوٹسکارازداریکیبھرتییہکر،ملساتھکے")ہمیں"یا"ہم

معلوماتذاتیموجودپاسہمارےمیںبارےکےہے)گیاکیاذکربھیسےحوالےکے"آپ"(جنہیںممبرانکےعملہہمارے
کےعہدےمالزمت،جوہےمرادفردایسابھیکوئیسےاصطالحکی"دہندهدرخواست"ہیں۔کرتےاستعمالطرحکسہمکو

صالحمیںاساورعارضی،یاہومستقلچاہےہے،چاہتادیناانجامکاملیےہمارےدیگربصورتجویاہےدیتادرخواستلیے
معلوماتیامعلوماتذاتیہیں۔شاملمالزمیناورکارکنانکےایجنسیکارکنان،اتفاقیانٹرنز،رضاکاران،ٹھیکیداران،کاران،

پر)طوربالواسطہیاواسطہ(باللیےکےکرنےشناختکوآپجوہیںمرادمعلوماتایسیبھیکوئیسےاصطالحکی
Averyسےوجہاسیاورہےنوٹسعالمیایکنوٹسیہہیں۔سکتیجاکیاستعمال Dennisonتمامموجودمیںگروپ

درخواست دہندگان پر الگو ہوتا ہے۔

قانوناطالققابلاورپرطوردارانہذمہکومعلوماتذاتیکیآپہماورہیںکرتےاحترامکاحقوقکےرازداریکیآپہم
Averyمعلوماتذاتیکیقسمکسکہہےبتاتانوٹسیہہیں۔عہدپابندکےنمٹانےمطابقکے Dennisonمیںبارےکےآپ
سےتعلقکےسرگرمیوںاناورہیںکرتےاستعمالمعلوماتذاتیکیآپہملیےکےمقاصدکنہے،کرتیاستعمالاوراکٹھا

آپ کو کون سے حقوق حاصل ہیں۔

ذاتی معلومات کی اقسام جن پر ہم کارروائی کرتے ہیں.2

Avery Dennisonکےافراددیگراناورمستفیدینمنحصرین،کےآپاورآپہممیںدینےدرخواستلیےکےنوکریمیں
انہیںہیںکرتےاستعمالاوراکٹھاہممعلوماتجوہیں۔کرتےفراہمہمیںآپجوگےکریںاستعمالکامعلوماتذاتیمیںبارے

کےآپ(جیسے،افرادجنہیں۔کرتےمحدودہیتکاسہےاجازتقابلتحتکےقانوناطالققابلاورالزمیکچھجوہم
ہمانہیںہےکیفراہمہمیںنےآپمعلوماتذاتیمیںبارےکےمعلومات)میںبارےکےمستفیدینیامنحصرینممبرز،فیملی

جس حد تک استعمال کرتے ہیں ان کے حوالے سے، آپ کو ان افراد کو اس نوٹس سے آگاه کر دینا چاہیے۔

ذیلدرجہمتو،ہیںکراتےجمعپاسہمارےپروفائلاپنیآپجبیاہیں،دیتےدرخواستلیےکےعہدےکسیآپجب
معلومات اکٹھا اور استعمال کر سکتے ہیں:

شناختی ڈیٹا - جیسے آپ کا نام، صنف، تاریخ پیدائش،؛●
رابطہ کی معلومات - جیسے آپ کا طبعی پتہ، ڈاک کا پتہ، ای میل پتہ، ٹیلیفون نمبرز؛●
نمبر؛سیکیورٹیسوشلیاحالتکیامیگریشن/ویزاقومیت،/پاسپورٹ،IDملکیکےآپجیسے-کارانشناختملکی●
جاتیکیاستعمالاوراکٹھاپروہاںصرفمعلوماتیہکیفیات۔کیصحتذہنی/جسمانیجیسے-معلوماتکیصحت●

لیےکےکارجائےیاتندرستی،لیےکےکام(جیسےلیےکےمقاصدمتعلقہسےمالزمتیاعامہصحتیہجہاںہیں
مطلوبقانونروئےازیااجازتحسبدیگربصورتیاہوں،گئیکرائیفراہممیں)سلسلےکےایڈجسٹمنٹسمعقول
ہوں؛

آپمیںجنکمپنیاںآجرین،پچھلےتفصیالت،کیعہدوںپچھلےکردهپورےکےآپجیسے-معلوماتکیمالزمت●
نے کام کیا ہے، مقامات، عہدے، نوکری  کے عنوانات، مالزمت کی مدت اور حصولیابیاں اور حوالے؛

دستاویزاتتائیدیدگراوراسناد،رکنیت،،CVریزیومے/قابلیت،ورانہعلمی/پیشہجیسے-معلوماتکیمنظرپس●
قابلجہاںصرفسے،مقاصدکے(توثیقڈیٹاکاریکارڈمجرمانہمیںاسلیکننقول،کیانیاٹرانسکرپٹسجیسے

اجازت ہو اور قابل اطالق قانون کے مطابق) بھی شامل ہو سکتا ہے؛
آپ کے بارے میں حوالے اور دیگر معلومات جو انٹرویو یا تشخیصات کے دوران آپ شیئر کر سکتے ہیں؛●
ہمارے ذریعہ مالزمت پر رکھے گئے کسی رشتہ دار، فیملی یا دوستوں کے بارے میں تفصیالت؛●
مالی معلومات - جیسے تنخواه کی توقعات، کریڈٹ کے حوالے، دہندگی یا نا دہندگی کی حالت؛●
تعارفییاCVریزیومے/کےآپعکاسیکیجنیاہوںگئیکیفراہمپرطوررضاکارانہجومعلوماتدیگرکوئی●

خط، جیسے تصاویر، ویڈیوز میں، یا آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کی گئی ہو؛ اور
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استعمالزیرکےآپپتہ،IPکااسہیںرہےکراستعمالڈیوائسجوآپمیںاسمعلومات۔کیڈیوائساورکوکیز●
کیسائٹویبہماریآپسےجسپتہانٹرنیٹکاسائٹویباسوقت،اورتاریخکیرسائیویئر،سافٹبراؤزر
ہوتیشاملمعلوماتکیاسہیںکرتےاستعمالسےطریقےجسسائٹویبہماریآپاورہیںکرتےلنکمعرفت

ہیں۔

سےپروفائلکیآپاوررکھیںکرسنبھالاسےہمتاکہہیںکرتےپیشاختیارکاکرانےجمعپروفائلکیآپخودکوآپہم
کےکرنےفعالاختیاریہجائے۔کیااستعمالاسےلیےکےکرنےرابطہسےآپپرہونےدستیاباسامیاںخالیمناسبمماثل
میڈیاسوشلیابورڈجابکیآپیاہوگا،بنناحصہکاکمیونٹیٹیلنٹہماریاورہوگاکراناجمعCVریزیومے/اپناکوآپلیے،

CVریزیومے/کےآپہمیںسے،کرنےایساہوگا۔جڑناساتھہمارےہوبتاتیکودرخواستکیآپجوکےکراستعمالپروفائل
ہوگی۔حاصلرسائیتکمعلوماتذاتیکردهعکاسیمیںپروفائلکیآپپرایکسےمیںسائٹسویباناورکردهشاملمیں
بھیکبھیذریعہکےلنکایکشاملمیںمیلزایآپتو،ہیںنہیںخواہشمندابکےبننےحصہکاکمیونٹیٹیلنٹہماریآپاگر
ہیں۔سکتےکررابطہسےہمکےکراستعمالتفصیالتکیرابطےکردهشاملمیں12سیکشنیاہیں،سکتےکرسبسکرائبان

فلسفیانہیاسیاسیمذہبی،بنیاد،نسلییانسلکیآپجوہیںہوتیشاملمعلوماتایسیبھیکوئیمیںمعلوماتذاتیحساس
کیآپیارکنیت،کیتنظیمسیاسییایونینتجارتیڈیٹا،بایومیٹرکلیےکےمقاصدکےشناختمنفردڈیٹا،جینیاتیاعتقادات،

ہمبطور،کےاصولعمومیایکہیں۔کرتیافشاءکا")معلوماتذاتیحساس("معلوماتمیںبارےکےزندگیصحت/جنسی
عالوهہیںکرتےنہیںاستعمالیااکٹھاکومعلوماتذاتیحساسبھیکسیمیںبارےکےآپدورانکےکارروائیکیبھرتی

مقاصدکےکرنےتعمیلکیقوانیناطالققابلاورشمولیت،اوربرابریتکثیریت،مانیٹرنگ،کیمواقعمساویکہیہکےاس
کیفیتذہنییاجسمانیکیآپلیےکےکرنےفراہمسہولیاتمتعلقہسےکام(جیسےقوانینکےمالزمتمیںجسہوالزمیسے

کے بارے میں معلومات کی تعمیل کرنا) شامل ہے۔

ذاتی معلومات کے مآخذ.3

ً آپیشحاالتبھیایسےمگرہیں،رکھتےمیںبارےکےآپجوہمگیہوںکرائیفراہممعلوماتذاتیوهہینےآپعموما
بھیجنےپاسہمارےCVریزیومے/کاآپیاکاررفیقدوست،کےآپجیسےثالثفریقمعلوماتذاتیہمجہاںہیںسکتے
ہوئیںموصولمعلوماتکیآپسےماخذدوسرےہمیںاگرہیں۔کرتےاکٹھامعرفتکیایجنسیجابیاسےممبرفیملیوالے

معلوماتکیآپسےماخذدوسرےہمیںکہگےکریںمطلعسےحقیقتاسکوآپہمپہلے،سےکرنےاستعمالانہیںتو،
موصول ہوئیں اور آپ کو اس نوٹس کا حوالہ دیں گے۔ مثالً، ہم درج ذیل مآخذ سے آپ کی ذاتی معلومات اکٹھا کر سکتے ہیں:

اورایجنسیوںوالیکرنےجانچکیمنظرپسدہندگان،حوالہآجروں،سابقاداروں،علمیایجنسیوں،والیکرنےبھرتی●
آپ کی بھرتی کے دوران دیگر فریقین ثالث سے ماخوذ مخصوص پس منظر کی اور دیگر معلومات؛

علمی اداروں اور تربیت یا اسناد فراہم کنندگان سے آپ کی تعلیم سے متعلق معلومات؛●
Averyسے،جانبکیکنندهفراہممراعاتمتعلقہ● Dennisonشرکتمیںاسکیمپنشنیابیمہکسیکردهفراہمکی

کرنے یا اس کے تحت ادائیگیاں یا مراعات موصول کرنے کے آپ کے استحقاق کے بارے میں معلومات؛ اور
ہےکیپوسٹالئنآنپروفائلپروفیشنلنےآپجہاںمثالً،–معلوماتسےوسائلالئنآندستیابپرطورعوامی●

پر)۔سائٹورکنگنیٹپروفیشنلجیسیLinkedInیاپر،سائٹویبکیآجرموجودهکےآپ(جیسے

اورہواجازتقابلیہجہاںگےکریںاستعمالاوراکٹھاوہیںصرفمعلوماتکیطرحاسہممیںصورتایکہرباالمذکوره
قابل اطالق قوانین کے مطابق ہو۔

مقاصد جن کے لیے ہم آپ کی معلومات استعمال کرتےہیں.4

بھرتی کرنے کے مقاصد4.1

عام طور پر، ہم آپ کی معلومات کو بھرتی کے عمل سے تعلق رکھنے والے مقاصد سے استعمال کرتے ہیں جس میں شامل ہے:

درخواست کے پورے عمل میں سہولت بہم پہنچانا، خواه آن الئن ہو یا دستی طور پر؛●
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نےآپجہاںکرنارابطہسےآپمیںبارےاسیارکھناباخبرکوآپسےمواقعمناسبکسیکےنوکریپروہاں●
کےکررابطہسےہممعرفتکیپروفائلمیڈیاسوشلیابورڈجاباپنےیاہےکیارجسٹرلیےکےانتباہاتکینوکری

اپنی پروفائل جمع کرائی ہے؛
کرناتعینکاتندرستیکیآپلیےکےاسہےدیدرخواستنےآپلیےکےنوکریوںیامناصبعہدے،کسیجس●

اور آپ کی قابلیت، تجربے، ہنر اور پس منظر کی تشخیص کرنا؛
آپلیےکےنوکریوںیامناصبعہدوں،جنتاکہدیناانجامجانچیںکیمنظرپساورکرناتصدیقکیمعلوماتکیآپ●

نے درخواست دی ہے ان کے لیے آپ کی موزونیت متعین کی جائے؛
آپ سے موصولہ استفسارات، درخواستوں اور مراسلت کا جواب دینا اور آپ سے مواصلت کرنا؛●
میںضوابطوشرائطاورپالیسیوںجیسےکرنافراہمڈیٹساپکوآپپرانہیںہوتیالگوپرآپتبدیلیاںکوئیجو●

ہونے والی تبدیلیاں؛
آپ کی درخواست کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس فراہم کرنا؛●
●Avery Dennisonکرنا؛بندوبستکاکاموںاندرکےگروپ
مجرمانہ پس منظر کی جانچیں کرنا (اگر عہدے کے لیے مطلوب ہو اور از روئے قانون اجازت ہو)؛ اور●
آن بورڈنگ کے عمل کا نظم کرنا۔●

دیگر جائز کاروباری مقاصد4.2

کیآپمثالً،ہیں۔سکتےکراستعمالاوراکٹھاکومعلوماتذاتیپرہونےالزمیلیےکےمقاصدکاروباریجائزدیگرہم
دینےانجامسےطریقےکارگراورمؤثرمزیدکاروبارہماراسے،مقاصدکےکرنےُپرمنصبکھالکوئیمماثلسےپروفائل

یاکلکےکاروبارہمارےیالیے،کےسیکیورٹی/مینیجمنٹITسے،مقاصدکےتسلسلکاروباریلیے،کےمددہماریمیں
جیسےپالیسیوںداخلیاوراخالقضابطۂاپنےہملیے۔کےپہنچانےبہمسہولتکیمنتقلییاتفویضفروخت،کیحصےبعض

استعمالکامعلوماتذاتیکیآپلیےکےکرنےتعمیلکیورزیوںخالفتفتیشیکیپالیسیوںانیاپالیسیوں)،کیحقوقانسانی
کر سکتے ہیں۔

کواستعمالکےسائٹویباوررکھنےنگاهپرکارکردگیکیسائٹویبہماریمعلوماتکردهاکٹھامعرفتکیکوکیز
کوتجربےکےصارفاورکرنےنظمکاخرابیکسیپرسائٹویبہماریکوکیزیہہیں۔جاتیکیاستعماللیےکےسمجھنے
کوترتیباتکیکوکیزکیآپاورہیںکرتےاستعمالہمکوکیزکیاقسامجنبشمولمعلومات،مزیدہیں۔کرتیمددمیںبڑھانے

سے رجوع کریں۔کوکی نوٹسنظم کرنے کے طریقے کے مدنظر، براه کرم ہمارے

قانون سے متعلق مقاصد4.3

قانونیہماریمیںجسہو،ضروریلیےکےمقاصدمتعلقسےقانونجبہیںسکتےکراستعمالتبمعلوماتذاتیکیآپہم
Averyتحت؛کےاختیارعدالتییاقوانین)مخالفسلوکامتیازیضوابط،کےمواقعمساوی(جیسے،کرناتعمیلکیجوابدہی

Dennisonمالزمین،ہمارےکمپنی،کرنا؛دفاعکاانیاالناکاربروئےحقوققانونیکےکمپنیزآفگروپمجموعیکے
کسیوالےرکھنےتعلقسےدرخواستکیآپکرنا؛تحفظکاسالمتییاامالکحقوق،کےافراددیگریاسپالئروںگاہکوں،

تنازعات، دعووں یا تفتیشات میں اعانت کرنا؛ یا بصورت دیگر ہمارے کاروبار کی قانونی عمل آوری شامل ہے۔

خود کار فیصلہ سازی اور پروفائلنگ4.4

کارخودایسےہممگر،ہیں۔ہوتےمبنیپرپروفائلنگیاکارروائیکارخودپرطورکلیجوہیںکرتےنہیںفیصلےایسےہم
مماثلسےفہرستوںکینوکریکوامیدواروںسےجنہیںہوتےمشتملپرAlgorithmایسےجوہیںکرتےاستعمالنظام

پردرخواستکینوکریکیآپکہہےیہمطلبکااسبطور،کےامیدوارلیےکےآپہے۔ملتیاعانتہمیںمیںبنانے
یہتاکہہےجاتاکیالیےکےکرنےشناختکوسرگزشتکیتعلیماورکامصالحیتوں،متعلقہکیآپتجزیہکااساورکارروائی

لیاقتیںکارخودہے۔رکھتیربطاچھاکتناسےتقاضوںکردهبیانمیںفہرستکینوکریدرخواستکیآپکہجائےکیاتعین
Averyفیصلےکےکرنےبحالاورجائزهکادرخواستحتمیتاہم،ہیں؛جاتیکیاستعماللیےکےتعاونمیںعملکےبھرتی

Dennisonہیں۔جاتےکیےذریعےکےٹیممتعلقسےبھرتیکی
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آپ کی معلومات کی متعلقہ مزید کارروائی.5

Averyکوآپاگر Dennisonکردهاکٹھادورانکےعملکےبھرتیتو،ہےجاتاکیاقبوللیےکےعہدےکسیمیں
نوٹسکارازداریکیڈیٹالیےکےعملہہمارےپراناورگیبنیںحصہکاریکارڈکےممبرکےعملہرواںکےآپمعلومات

کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔

ہم آپ کی معلومات کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.6

ساتھگروپ کی دیگر کمپنیوں کے6.1

Averyہماریمعلوماتذاتیکیآپہم Dennisonیہپروہیںبسہمتاہم،ہیںکرتےشیئرساتھکےکمپنیوںکیگروپ
ہیں۔ہوتیالزمیلیےکےمقصدجائزمعلوماتکیطرحاسجہاںہیں)دیتےاجازتکیرسائیتکان(یاکرتےشیئرمعلومات

شاملبنانااہلکادینےانجامکوفرائضاورکاموںاپنےمتعلقسےذیلدرجکوکمپنیکیگروپاسضرورتحسبمیںاس
جائزدیگرنیزمراعات؛پرسطحاالقوامیبین)iii(یامعاوضہ؛کاممبرکےعملہ)ii(بندوبست؛کاوسائلانسانی)i(ہے:

لیے۔کےنسقونظمکاروباریعمومیاوراکاؤنٹنگاورٹیکسسروسز/سیکیورٹی،ITجیسےمقاصدکاروباری

ساتھکےفریقین ثالث6.2

Averyجنہیںہیںتےکرشیئرمعلوماتذاتیکیآپساتھکےثالثفریقینانہم Dennisonکرنےفراہمخدماتہمیںنے
خدماتمتعلقہسےبھرتیہمیںوهہیںکرتےشیئرمعلوماتہمساتھکےثالثفریقتمثیلیجستویوںہے۔کیامنتخبلیےکے

ذاتیہیں۔کرتےفراہمویئرسافٹیااسٹورنگکالؤڈہوسٹنگ،ویبجیسےخدمات،ضمنیثالثفریقینکچھمگرہے،کرتافراہم
معلومات درج ذیل کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں:

بھرتی میں شامل بھرتی یا ایگزیکیٹو تالش والی ایجنسیاں؛●
والیکرنےجانچکیریکارڈوںمجرمانہمقامیمتعلقہاورکنندگانفراہماسکریننگدیگریاجانچکیمنظرپس●

ایجنسیاں؛
اورکنندگانفراہمتعاوناورڈیولپرزITکنندگان،فراہمفارمپلیٹمتعلقسےبھرتیاورخدماتمشترکہاسٹوریج،ڈیٹا●

ہماری کیریئرز ویب سائٹ کے سلسلے میں میزبانی کی خدمات کے فراہم کنندگان؛ اور
بیمہ،مشاورت،متعلقسےنسقونظمآڈٹس،امور،مالیاورقانونیبشمولمشورهاورتعاونجوثالثفریقینوه●

صحت و سالمتی، سیکیورٹی، اور انٹیل اور مخبری یا رپورٹنگ کے مسائل میں فراہم کرتے ہیں۔

دیگر فریقین ثالث کے سامنے افشاء6.3

ہیں،سکتےکرافشاءکامعلوماتذاتیبھیسامنےکےثالثفریقیندیگرمدنظرکےمقاصدمتعلقسےقانونیاکاروبارجائزہم
جس میں شامل ہو سکتے ہیں:

سالمتی،وصحتامیگریشن،ٹیکس،(بشمولعدالتیاایجنسیسرکاریانضباطی،اداره،مستندبھیکوئیکاقانوننفاذ●
ملکی سیکیورٹی اور نفاذ قانون کے مقاصد سے)؛

فروخت، تفویض یا دیگر منتقلی کے سلسلے میں ہمارے کاروبار کے کل یا بعض حصے کا حقیقی یا امکانی خریدار؛●
خارجی آڈیٹرز؛ اور●
آپ کی منظوری سے، کوئی اور۔●

مناسبہمہیں،دیتےاجازتکیکرنےاستعمالمعلوماتذاتیکوثالثفریقلیےکےکرنےفراہمخدماتکوآپہمبھیجب
کیمعلوماتاورہےجاتاکیااستعمالمیںاندازآہنگہمسےنوٹساسکومعلوماتکہہیںبناتےیقینیکےکرالگواقدامات

سیکیورٹی اور رازداری برقرار رکھی جاتی ہے۔

Averyبندی:درجہ Dennison-4عوامی
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آپ کی ذاتی معلومات پر کارروائی کرنے کی قانونی بنیاد.7

ہملیےکےمقاصدجن)ii(ماخذ؛کےاناورہیںکرتےاکٹھامعلوماتذاتیکیاقسامجنہم)i(میں،سیکشنمتذکرهکےنوٹس
معلوماتنےہممیںبارےاسہیںکرتےشیئرمعلوماتذاتیکیآپہمساتھکےجناور)iii(ہیں؛کرتےاکٹھامعلوماتیہ

لیےکےلگانےہاتھکومعلوماتذاتیکیآپسےہمسےلحاظکےقوانینکےتحفظکےڈیٹااوررازداریہیں۔کیفراہم
کیآپپاسہمارےعالوه،کےہونےمقصدجائزایککہہےیہمطلبکااسہے۔سکتاجاکیاتقاضاکارکھنےبنیادقانونی

ذاتی معلومات کو ہاتھ لگانے کے لیے قانونی جواز بھی ہونا ضروری ہے۔

درجپر)ہونےمطلوبسےروکیقانوناطالق(قابلاورلیےکےمقاصدکردهبیانمیںنوٹساسمعلوماتذاتیکیآپہم
ذیل میں سے ایک قانونی بنیاد کے تحت استعمال کرتے ہیں:

سےکامیابیکوآپ(جہاںہےضروریلیےکےکرنےمعاہدهساتھکےآپاستعمالہماراکامعلوماتذاتیکیآپ●
بھرتی کیا ہے)؛

آپ کی ذاتی معلومات کا ہمارا استعمال ہماری قانونی جوابدہی کی تعمیل کے لیے ضروری ہے؛●
سیکشناوپرکہ(جیساہےضروریسےمقاصدکےمفاداتجائزکےثالثفریقیامفادات،جائزہمارےاستعمالہمارا●

آئیں؛نہغالبآزادیاورحقوقبنیادییامفاداتکےآپکےتحفظکےڈیٹاجہاںہے)،گیاکیابیانخالصہمیں4
یاجہاں ضروری ہو وہاں آپ کے اور دوسرے افراد کے بھی اہم مفادات اور طبعی سالمتی کا تحفظ کرنے کے لیے؛●
یا جہاں ہمارے پاس ایسا کرنے کی آزادی ہو۔●

جہاں ہم حساس معلومات اکٹھا کرتے اور انہیں ہاتھ لگاتے ہیں وہاں یہ کام کلی طور پر درج ذیل کے لیے ہوتا ہے:

ہماری قانونی یا انضباطی جوابدہی کی تعمیل کرنا یا مخصوص قانونی حقوق بروئے کار النا؛●
جبلیےکےکرنےتحفظکاسالمتیطبعیاورمفاداتاہمبھیکےافراددوسرےاورکےآپوہاںہوضروریجہاں●

منظوری نہیں دی جا سکتی ہو؛
جب ٹھوس نوعیت کے عوامی مفاد کی وجوہات کے مدنظر ضروری ہو؛ یا●
جہاں آپ نے ہمیں اپنی واضح اور مخصوص منظوری دے دی ہو۔●

استعمالکومعلوماتذاتیکیآپسببکےتقاضےآئینییاسے،مقاصدمتعلقسےمالزمتآئندهکیآپساتھہمارےہمیںاگر
یہہمیںمیں،معامالتکےطرحاسگے۔دیںکرواضحباتیہسامنےکےآپوقتاسہمتو،ہےپڑتیضرورتکیکرنے

مؤثرکامراعات)مالزمتیمتعلقہکسی(بشمولرشتےجاتیمعاہدهہمارےساتھکےآپہمیںناکامیمیںکرنےفراہممعلومات
آپہمکہہےسکتاہویہمطلبکاجسگی،رکھےبازسےکرنےتعمیلکیجوابدہیقانونیہماریاور/یاسےکرنےبندوبست

کے ساتھ ایک مالزمتی رشہ قائم کرنے سے قاصر ہیں۔

سےاسیاہوںسواالتکےآپاگرمیںبارےاسہیںکرتےاستعمالاوراکٹھامعلوماتذاتیکیآپہمپربنیادقانونیجس
سےہمکےکراستعمالتفصیالتکیرابطےکردهفراہممیں12سیکشننیچےکرمبراهتو،ہوںدرکارمعلوماتمزیدمتعلق

رابطہ کریں۔

ذاتی معلومات کی بیرون ملک منتقلی.8

کاممیںدنیاپوریہیںکرتےکارروائیپرمعلوماتکیآپجوکنندگانفراہمخدمتثالثفریقاورکمپنیاںیافتہالحاقہماری
میںاسہیں۔کرتےکارروائیپرمعلوماتذاتیکیامیدوارہمارےذریعےکےنظامعالمیایککےبھرتیہممثالً،ہیں۔کرتے

کمپنی،اساسیہماریواقعمیںامریکہہے۔سکتاہوشاملکرنامنتقلکوسرورزموجودمیںامریکہمعلوماتذاتیکیآپ
Avery Dennisonہے۔سکتیالکاربروئےسرورزکےثالثفریقیاکرمیزبانیکیسرورزانکارپوریشن

اختیاردائرهمختلفجوہیںکرتےمنتقلکوکنندهوصولایسےسےملکوالےرہائشکیآپکومعلوماتذاتیکیآپہماگر
مناسبلیےکےکرنےتحفظکامعلوماتذاتیکیآپمطابقکےنوٹساسکہگےبنائیںیقینیہمتو،ہےکرتاکاممیں

تحفظات موجود ہیں۔ ان تحفظات میں درج ذیل بال تحدید شامل ہیں:
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مطلبکااسکرنا۔منتقلپربنیادکیفیصلے"کے"معقولیتمیںسلسلےکےملککنندهوصولمعلوماتذاتیکیآپ●
وصولکہہےگیاکیافیصلہایکہوئےکرتےتصدیقیہذریعہکےاتھارٹیاطالققابلکیپروٹیکشنڈیٹاکہہےیہ

کننده ملک ذاتی معلومامت کے ڈیٹا پروٹیکشن کی مناسب سطح فراہم کرتا ہے؛
مناسب معاہده جاتی شقیں الگو کر رہا ہے جیسا کہ مستند حکام کے ذریعے منظور شده ہے؛ یا●
ہمارے گروپ ممبروں کے لیے ہمارے واجب التعمیل کارپوریٹ اصولوں کا نفاذ۔●

ڈیٹا کی برقراریت.9

کےقانوناطالققابلدیگربصورتیادرکار،ہمیںلیےکےدینےانجاممقاصدکردهبیانمیںنوٹساسکوڈیٹاذاتیکےآپہم
کےبھرتیمعلوماتذاتیکیآپکہہےہوتایہمطلبکااسپرطورعامگے۔رکھیںبرقرارتکمدتیافتہاجازتذریعے

یاتنازعہکسییالیےکےکرنےتعمیلکیقوانیناطالققابلہمیںمگر،گی۔جائیںرکھیبرقرارتکاختتامکےاسیاعمل
اسٹورتکمدتایکبعدکےعملکےبھرتیکومعلوماتکیآپلیےکےکرنےدفاعاپناہمیںخودمیںسلسلےکےدعوے

کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

تکمدتکیمالزمتکیآپاورسےمقصداسکومعلوماتکیآپتو،ہیںکرتےمعاہدهکامالزمتساتھکےآپہماگر
برقرار رکھا جائے گا اّال یہ کہ قابل اطالق قوانین ہم سے اس سے زیاده مدت تک معلومات کو برقرار رکھنے کا تقاضا کریں۔

سےفیصلےاپنےکےلینےواپسمنظوریاپنیآپاورکیںاکٹھامعلوماتذاتیکیآپپربنیادکیمنظوریکیآپنےہماگر
قابلکےپروٹیکشنڈیٹاکہیہاّالگے،دیںکرحذفمعلوماتکیآپپرملنےدرخواستکیآپہمتو،ہیںکرتےمطلعہمیں

کیآپعالوه،کےاسہو)۔گیاکیامطالبہکااس(یاہوملیاجازتکیرکھنےبرقراراسےہمیںتحتکےقوانیناطالق
کیاسجبہوگانہیںمتاثراستعمالہماراکامعلوماتذاتیکیآپکردهاکٹھالیےکےمقاصددیگرسےلینےواپسمنظوری

کرنااستعمالمعلوماتذاتیکیآپلیےکےکرنےمعادهکامالزمتساتھکےآپجبمثال،ہو،پربنیادقانونیمختلفبنیاد
ضروری ہو۔

آپ کے ڈیٹا کی رازداری کے حقوق.10

سکتےہوحاصلحقوقمخصوصکوآپمیںسلسلےکےاستعمالکےمعلوماتذاتیکیآپسے،لحاظکےقوانیناطالققابل
حقوقہمارےکےکرنےاستعمالمعلوماتذاتیکیآپسےہمقانونکہلیںکرنوٹوقت،التےکاربروئےحقوقاپنےہیں۔
کیآپکیالنےکاربروئےانہیںاورحقوقکےآپبرخالف،کےآزادیوںاورحقوقکےدوسروںنیزجوابدہی،اور

درخواستوں میں توازن بنانے کا تقاضا بھی کر سکتا (یا اس کی اجازت دے سکتا) ہے۔

پروٹیکشنڈیٹاجوابکادرخواستوںتماممیںبارےکےمعلوماتذاتیموصولہسےآپمیںبارےکےمعلوماتذاتیکیآپہم
کے قابل اطالق قوانین کے مطابق اور کسی دیگر قابل اطالق قانون کے تحت قابل اجازت حد تک دیتے ہیں۔

اپاسے،تصحیحمیںاسحاصل،رسائیتکپروفائلکیامیدواراپنےکوآپمیں،SmartRecruitersپورٹلبھرتیہمارے
آپکہجائےبنایایقینییہتاکہہیںدیتےترغیبکیکرنےاستعمالپورٹلیہکوآپہمہے۔حاصلموقعکاکرنےحذفیاڈیٹ
لیےکےمعلوماتمزیدمیںسلسلےکےحقوقکےرازداریمیںملک/عالقہکےآپہیں۔ڈیٹٹواپاوردرستمعلوماتکی

دیکھیں۔Aضمیمہ

اس نوٹس میں اپ ڈیٹس.11

جاکیاڈیٹاپبگاہےگاہےکونوٹساسلیےکےکرنےعکاسیکیتبدیلیالزمیکسیمیںعملطرزکےرازداریہماری
کرنےمطلعکوآپبموجب،کےاہمیتکیانگےکریںتبدیلیاںجوہمتب،گےکریںڈیٹاپکونوٹساسہمجبہے۔سکتا
اپکبپرطورحالیہبالکلاسےکہگےبتائیںمیںحصےاوپریکےنوٹسہمگے۔کریںاختیاراقداماتمعقولہملیےکے
کرچیکبگاہےگاہےپر)OurWorld(صفحہکاانٹرنیٹہمارایاپورٹلad.aکہہیںدیتےترغیبکوآپہمتھا۔گیاکیاڈیٹ

کے اس نوٹس کے بالکل تازه ترین ورژن کا جائزه لیں۔

Averyبندی:درجہ Dennison-6عوامی

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


بھرتی کی رازداری کا نوٹس

رابطے کی تفصیالت.12

Averyپرطورعامکنٹرولرکامعلوماتذاتیکیآپکہلیںکرنوٹکرمبراه Dennisonخالیآپپاسکےجسہےاداره
جیساہیںسکتیجاکیشیئرسےکمپنیوںیافتہالحاقہماریمعلوماتذاتیکیآپویسےہیں،دیتےدرخواستلیےکےاسامی

کہ اس نوٹس میں وضاحت کی گئی ہے۔

اگرمیںبارےکےحقوقکےآپکےتحفظکےڈیٹایاہیں،کرتےاستعمالسےطریقےجسمعلوماتذاتیکیآپہمنوٹس،اس
کریں۔میلایپرdataprivacy@averydennison.comہمیںکرمبراهتو،ہوںسواالتکےآپ
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