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डेटा गोपनीयता ननवदेन आनि जॉब अनॅलिकेशन डेटा (Job Application Data) वापरण्यासाठी समंती 
 

आपिी गोपनीयता Corning कररता महत्त्वाची आह.े Corning टॅिेंट कम्युननटी मध्ये सामीि होताना, उमेदवार 

प्रोफाईि तयार करताना ककवा Corning वेबसाईटद्वारे Corning येथे नोकरीसाठी अजज करताना आपि जी मानहती 

सादर करता ती Corning कशी वापरेि याबाबत आपल्यािा मानहती दिे ेहा या ननवेदनाचा (“गोपनीयता 

ननवेदन”) हते ूआह.े एकनितपि,े या मानहतीिा “जॉब अॅनलिकेशन डेटा” अस ेसंबोधि ेजाते. 

 

आपि या वेबसाईटमाफज त Corning िा सादर करत असिेिा सवज जॉब अनॅलिकेशन डेटा हा Corning, न्यूयॉकज , 

युएसए (USA) येथ ेनथथत असिेल्या Corning Incorporated यांच्याद्वारे संकनित केिा जातो.  

 

आम्ही कोिकोित्या प्रकारच्या मानहतीवर प्रक्रिया करतो?  

 

या गोपनीयता ननवेदनामध्ये आपि Corningिा सादर करत असिेिा कोिताही आनि सवज जॉब अनॅलिकेशन डेटा 

समानवष्ट आह,े जसे की:  

• नाव, पत्ता, ईमेि पत्ता, दरूध्वनी िमांक, ककवा इतर संपकज  मानहती; 

• आपिा ररझ्यूम,े CV ककवा मुख (कव्हर) िेटरमध्ये असिेिी मानहती, जसे की पूवीच्या कामाचा अनुभव, 

नशक्षि, पाररतोनिके आनि प्रमािपि,े ककवा आपि आमच्या नवचाराथज पुरवत असिेिी इतर मानहती; 

• कोित्या प्रकारची नोकरी पाहात आहात, इनच्ित पगार, दसुरीकडे जाण्याची तयारी, ककवा 

नोकरीनवियक इतर प्राधान्यिम; आनि 

• िागू असल्यास, संदभज व्यक्तींची नाव ेआनि संपकज  मानहती 

 

संदभज व्यक्तींचा वयैनक्तक डेटा आम्हािा पुरवण्याआधी त्याचं्याकडून समंती नमळवण्याची जबाबदारी आपिी आह.े 

 

आपल्यािा आपल्या पूवीच्या ननयोक्तत्याकडून नमळािी अस ूशकेि अशी गोपनीय, थवानमत्वहक्काची, ककवा पेटंट 

असिेिी मानहती प्राप्त करण्याची Corningची इच्िा नाही आनि आपि ती Corning िा पुरवू नय.े  

 

आपिा डेटा कोि अ कॅ्तससे करू शकतो?  

 

Corning मधीि केवळ ननवडक कमजचारी – जसे की आपिे संभाव्य भावी व्यवथथापक, मानवी संसाधन नवभागाचे 

कमजचारी, आनि आयटी (IT) (केवळ दखेभािीच्या उद्दशेाने) – आनि आमच्या बाह्य सेवा परुवठादारांकडीि ननवडक 

कमजचारी, जे Corning िा भरती अजाजच्या प्रशासनाकररता साहाय्य करतात, ह ेआपिा जॉब अॅनलिकेशन डेटा 

अ ॅक्तसेस करू शकतीि.  

 

Corning ही एक जागनतक सघंटना आह ेव नतच ेव्यवसाय, कायदशेीर संथथा, आयटी (IT) प्रिािी, व्यवथथापन 

संरचना आनि प्रक्रिया दशेांच्या सीमा ओिाडंिार् या असतात. जॉब अनॅलिकेशन डेटा इतर क्षेिानधकारामधीि इतर 

Corning संथथांना केवळ नोकरीचा नवचार करण्याच्या हतेूने क्रदिा जाऊ शकतो.  

 

Corning ह ेकधीही कोिताही डेटा वर चचाज केिेल्या व्यनतररक्त कोित्याही तृतीय पक्षािा आपल्या थपष्ट 

अनधकारपिानशवाय दिेार नाहीत.  

 

िाग ूअसििे ेकायद.े 

 



  

Corning Restricted 

 

Corning संथथा या Corningच्या जागनतक डेटा गोपनीयता धोरिाच्या1 अनुसार आनि जॉब अॅनलिकेशन डेटावर 

जेथे प्रक्रिया होईि अशा रठकाि(िां)च्या सवज िागू असिेल्या कायद्ांच्या अनुसार जॉब अनॅलिकेशन डेटाची 

हाताळिी करेि. जेथे थथाननक कायद्ािा Corning च्या गोपनीयता धोरिाद्वारे थथानपत असिेल्यापेक्षा कमी 

संरक्षिाची गरज असेि, तेथे Corning आपल्या जॉब अनॅलिकेशन डेटाची हाताळिी Corning च्या जागनतक डेटा 

गोपनीयता धोरिामध्ये रूपरेनखत केल्यानुसार करेि, धोरि येथ ेउपिब्ध आह े

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

 

आपिी ननवड. 

 

आपिा जॉब अॅनलिकेशन डेटा पुरवि ेऐनच्िक आह.े तथानप, आपि आपल्या अजाजत नवनंती करण्यात आिेिा सवज 

डेटा पुरविा नाही, तर उमेदवार म्हिून आपिा नवचार करण्याची आमची क्षमता मयाजक्रदत होऊ शकते.  

 

जॉब अनॅलिकेशन डेटा कोित्या हतेूकंररता वापरिा जाईि? 

 

आपि पुरवत असिेिा जॉब अॅनलिकेशन डेटा हा Corning मधीि (ककवा कोित्याही संिग्न Corning संथथेमधीि) 

नोकरीसाठीच्या अजाजचे मूल्यमापन करण्यासाठी, आपल्या मानहतीची पडताळिी करण्यासाठी आनि संदभज 

तपासण्यासाठी, केवळ िागू असिेल्या कायद्ांतगजत परवानगी असेि तरच आनि परवानगी असिेल्या 

मयाजदपेयंतच, आनि आपल्याशी संपकज  करण्यासाठी आनि आपल्यािा आिखी कररअर सधंींबाबत मानहती 

दणे्यासाठी वापरिा जाईि. 

 

जर आपि Corning ककवा सिंग्न Corning संथथाकड ेनोकरी थवीकारिी, तर संकनित केिेिी मानहती आपल्या 

नोकरीनवियक नोंदींचा एक भाग बनेि आनि तो नोकरीच्या हतेूंकररता वापरिा जाईि.  

 

आम्ही आपिा डेटा क्रकती काळपयतं ठेव?ू  

 

युनायटेड थटेट्समध्ये नोकरी शोधिार् या अजजदारांकररता जॉब अॅनलिकेशन डेटा हा आमच्या अजजदार डेटाबेसमध्य े

आपि सवाजत अनिकडे जॉब अनॅलिकेशन डेटा सादर केल्यापासून तीन (3) विाकंररता साठविा जातो. युनायटेड 

थटेट्सबाहरे नोकरी शोधिार् या अजजदारांकररता जॉब अॅनलिकेशन डेटा हा आपि सवाजत अनिकडे जॉब अॅनलिकेशन 

डेटा सादर केल्यापासून दोन (2) विांकररता, ककवा थथाननक ननयमना(नां)द्वारे ननधाजररत केल्यानुसार त्याहून कमी 

काळाकररता साठविा जाईि.  

 

आपि खािी थपष्ट केल्यानुसार कोित्याही वेळी आपल्या जॉब अॅनलिकेशन डेटापयंत पोहोच ूशकता, तो दरुुथत करू 

शकता ककवा तो नडनिट करू शकता.  

 

आपि ेअनधकार. 

 

आपि कोित्याही वेळी Corning च्या नोकरी अजज वेबपृष्ठामध्ये www.corning.com/careers िॉग इन करून 

आपल्या जॉब अनॅलिकेशन डेटा अ ॅक्तसेस करू शकता, तो दरुुथत करू शकता ककवा पूवीच ेअजज काढून टाकू शकता. 

आपि privacy@corning.com यांना नवनंती पाठवून आपल्या जॉब अॅनलिकेशन डेटाच्या हाताळिी संबंनधत प्रश्न 

नवचारण्याबाबत नवनंती करू शकता.  

                                                           
1 येथे उपलब्ध आहे 

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
mailto:privacy@corning.com
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Global_Data_Privacy_policy.pdf
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आपि privacy@corning.com येथ ेईमेि पाठवून ककवा http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-

policy.html येथ ेभेट दऊेन आपल्या जॉब अनॅलिकेशन डेटावर केिी जािारी प्रक्रिया आनि Corning चे 

सवजसाधारि गोपनीयता धोरि यांच्या संदभाजत आिखी मानहतीची नवनंतीदखेीि करू शकता. 

 

आपिी समंती. 

 

आपिा जॉब अॅनलिकेशन डेटा सादर करून आपि त्या मानहतीवर या गोपनीयता ननवेदनानुसार प्रक्रिया 

करण्यािा आपिी समंती दते आहात (ज्यामध्ये आपल्या जॉब अनॅलिकेशन डेटाचे जगभरात थथिांतर करण्याचा 

समावशे होतो).  
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