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 למשרה המועמדות הגשת בנתוני להשתמש והסכמה הנתונים פרטיות להגנת בנוגע הצהרה
 

Corning בו האופן על אותך ליידע נועדה הפרטיות"( )"הצהרת זו הצהרה פרטיותך. את מכבדת Corning 
 או מועמד, פרופיל כשתיצור ,Corning-ב העובדים מקהילות לאחת תצטרף כאשר שתמסור במידע תשתמש

 הזה המידע כל .Corning של האינטרנט אתר באמצעות Corning בחברת לתפקיד מועמדות תגיש כאשר
 למשרה". מועמדות הגשת "נתוני מכונה

 
  ידי על נאגרים זה אינטרנט אתר באמצעות Corning-ל שולח שאתה למשרה המועמדות נתוני כל

Incorporated Corning, ב נמצאים שמשרדיה-Corning, ארה"ב. יורק, ניו מדינת 
 

 מטפלים? אנו מידע סוגי באילו
 

 כגון: ,Corning-ל שתספק למשרה המועמדות הגשת נתוני כל את כוללת זו פרטיות הצהרת
 אחרים; קשר יצירת פרטי או טלפון, מספר דוא"ל, כתובת כתובת, שם, •
 פרסים שכלה,ה בעבודה, קודם ניסיון כגון נלווה, במכתב או שלך החיים בקורות המופיע מידע •

 לעיוננו; מוסר שאתה אחר מידע או והסמכות,
 אחרות העדפות או )רילוקיישן(, מקום לעבור הנכונות השכר, ציפיות מחפש, שאתה העבודה סוג •

 וכן לתפקיד; הקשורות
 רלוונטי הדבר אם ממליצים, של קשר יצירת ופרטי שמות •

 
 שלהם. האישי המידע תא לנו שתמסור לפני מהממליצים הסכמה לקבל באחריותך

 
Corning ל למסור אמור אינך ואתה לקבל, מעוניינת אינה-Corning, לפטנטים, הקשור או קנייני סודי, מידע 

  שלך. הקודמים מהמעסיקים שקיבלת שייתכן
 

 שלך? למידע גישה לקבל רשאי מי
 

 במחלקת העובדים שלך, יםהעתידי המנהלים להיות שעשויים העובדים כגון ,Corning-ב מסוימים עובדים רק
 החיצוניים השירותים ספקי של מסוימים ועובדים – בלבד( תחזוקה )למטרות IT-ה ובמחלקת אנוש משאבי

 הגשת לנתוני גישה מקבלים לעבודה, במועמדויות והטיפול הגיוס בתהליך Corning-ב התומכים שלנו
 שלך. המועמדות

 
Corning מערכות משפטיות, יותישו עסקים, עם עולמי כלל ארגון היא IT, חוצי ותהליכים ניהוליים מבנים 

 באזורי Corning-ל השייכות אחרות לישויות גם יועברו למשרה המועמדות הגשת שנתוני ייתכן גבולות.
 ההעסקה. אפשרויות בדיקת למטרות ורק אך אחרים, שיפוט

 
Corning מפורש. אישור ממך לקבל מבלי יל,לע הנזכרים הגורמים להוציא שלישי צד לכל מידע כל תספק לא 

 
 החלים. החוקים

 
 הפרטיות הגנת למדיניות בהתאם למשרה המועמדות הגשת בנתוני יטפלו Corning-ל השייכות ישויות

 המועמדות. הגשת נתוני מטופלים שבהם במקומות החלים החוקים לכל ובהתאם Corning1 של הגלובלית
 של הפרטיות מדיניות ידי על מהנדרש פחותה ברמה גנהה המקומי החוק פי על נדרשת בהם במקרים

Corning, Corning של הגלובלית הפרטיות להגנת במדיניות כמפורט שהגשת במועמדות תטפל Corning, 

                                                           
 בכתובת זמינה 1

ing.com/media/worldwide/global/documents/Global_Data_Privacy_policy.pdfhttp://www.corn 
 

http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Global_Data_Privacy_policy.pdf
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Global_Data_Privacy_policy.pdf
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 בכתובת הזמינה
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Global_Data_Privacy_policy.pdf.  

 
 שלך. הבחירה זו

 
 המידע כל את למסור שלא תבחר אם זאת, עם החופשי. מרצונך היא שלך למשרה המועמדות נתוני מסירת

 מוגבלת. להיות עשויה מועמדותך את לשקול שלנו היכולת שלך, המועמדות הגשת לצורך המבוקש
 

 למשרה? המועמדות נתוני ישמשו מטרות לאילו
 

 ישות בכל )או Corning-ב לעבודה שלך המועמדות הערכת לצורך ישמשו שלך למשרה המועמדות נתוני
 על המותרת ובמידה אם רלוונטיות, בדיקות לבצע וכדי שלך המידע את לאמת מנת על (,Corning-ל השייכת

 נוספות. העסקה להזדמנויות בנוגע אותך ולעדכן קשר אתך ליצור מנת ועל החל, החוק פי
 

 העובד מתיק לחלק יהפוך שנאסף המידע ,Corning-ל השייכת בישות או Corning-ב לעבודה תתקבל אם
  שלך. ההעסקה המשך למטרות וישמש שלך

 
 שלך? במידע להחזיק נמשיך זמן כמה

 
 המועמדים נתוני במסד יישמרו הברית בארצות לעבוד המעוניינים מועמדים של למשרה המועמדות נתוני

 נתוני מועמדות. הגשת במסגרת נתונים תמסר שבו האחרון מהתאריך שנים (3) שלוש במשך שלנו למשרות
 שנים( 2) שנתיים במשך יישמרו הברית לארצות מחוץ לעבוד המעוניינים מועמדים של למשרה המועמדות
 שנקבע כפי יותר קצרים זמן לפרקי או מועמדות, הגשת במסגרת נתונים מסרת שבו האחרון מהתאריך

  המקומיות. בתקנות
 

 להלן. כמוסבר עת בכל אותם למחוק או אותם, לתקן שלך, המועמדות הגשת לנתוני לגשת באפשרותך
 

 שלך. הזכויות
 

 שהגשת הקודמות המועמדויות את למחוק או אותם לתקן שלך, המועמדות הגשת לנתוני לגשת באפשרותך
 Corning-ב לעבודה מועמדויות להגשת המיועד האינטרנט לדף כניסה באמצעות עת בכל
erswww.corning.com/care. למשרה, שלך המועמדות בנתוני לטיפול בנוגע שאלות להפנות באפשרותך 

  .privacy@corning.com לכתובת בקשה שליחת באמצעות לחלוטין, אותם שימחקו לבקש או
 

 להגנת המדיניות ביולג שלך המועמדות הגשת בנתוני לטיפול בנוגע נוסף מידע לבקש גם באפשרותך
 בכתובת או privacy@corning.com לכתובת דוא"ל שליחת באמצעות Corning של הכללית הפרטיות

 .policy.html-http://www.corning.com/worldwide/en/privacy האינטרנט
 

 שלך. ההסכמה
 

 הזה במידע לטיפול הסכמתך את נותן אתה למשרה, מועמדותה הגשת במסגרת הנתונים מסירת בעצם
 זו. פרטיות להצהרת בהתאם העולם( ברחבי שלך המועמדות הגשת נתוני העברת )כולל
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