سياسة الخصوصية
تجمع شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ومجموعة شركاتها (يُشار إليها مجتمعة باسم سميث آند نيفيو ،أو الشركة ،أو نحن ،أو ضمير الملكية ،أو
ضمير جماعة المتكلمين) معلومات ُمحددة للهوية الشخصية عنك فيما يتعلق بالغرض من هذا الموقع اإللكتروني واستخدامه (البيانات).
موافقتك
بالموافقة على شروط سياسة الخصوصية هذه ،فإنك توافق على أن نجمع بياناتك ،ونستخدمها ،ونفصح عنها ،وننقلها إلى الخارج حسبما هو مبين
أدناه .الرجاء قراءة هذه السياسة بعناية قبل موافقتك على الشروط ،إذ تظل موافقتك سارية على قيامنا بجمع معلوماتك الشخصية واستخدامها
واإلفصاح عنها ونقلها إلى الخارج ما لم تلغها من خالل التواصل معنا عبر  .careers@smith-nephew.comإذا اخترت عدم الموافقة
على شروط هذه السياسة ،فلن تتمكن من استخدام الموقع اإللكتروني للتقديم في فرص الوظائف العالمية لدى مجموعة شركات سميث آند نيفيو وقد
ال نتمكن من النظر في طلب تقديمك للوظيفة.
نطاق هذه السياسة
ال تُطبق السياسة الخصوصية هذه إال على المعلومات التي تُجمع ألغراض التوظيف من خالل هذا الموقع اإللكتروني ومن مصادر أخرى .وقد
تشمل المصادر األخرى المعلومات التي تقدمها عبر مصدر آخر خالف هذا الموقع اإللكتروني ،باإلضافة إلى المعلومات التي يتم الحصول عليها،
على سبيل المثال ،من أصحاب العمل السابقين والمراجع األخرى ومقدمي خدمات التحري السابقة للتوظيف ومصادر أخرى .وال تنطبق هذه
السياسة على أي موقع آخر أو صفحة أخرى نمتلكها أو نشغلها ،إذ تطبق مواقعنا األخرى سياسات الخصوصية الخاصة بها.
معالجة البيانات وحساب المستخدم
تستخدم سميث آند نيفيو بياناتك ألغراض التوظيف في الوظائف التي تقدمت لها من أجل تزويدك وتزويدنا بالخيارات المناسبة للعمل في مجموعة
شركات سميث آند نيفيو على مستوى العالم .وتتحمل أنت مسؤولية تقديم معلومات دقيقة وكاملة وحديثة عند تقديمها من خالل طلبات الوظائف
عبر اإلنترنت.
معالجتنا لبياناتك عملية ضرورية:
)i

من أجل تمكين سميث آند نيفيو من إبرام اتفاقية توظيف أو عالقة عمل معك.

)ii

من أجل مصالحنا المشروعة في أنشطتنا العالمية للتوظيف.

)iii

من أجل مصالحك المشروعة كمستخدم لهذا الموقع اإللكتروني.

يمكنك التحقق من بياناتك وتغييرها وتحديثها في أي وقت عن طريق تسجيل الدخول إلى هذا الموقع اإللكتروني.
إذا كنت ترغب في أي وقت بعد التسجيل في حذف بياناتك ،فيُرجى إرسال طلبك عبر البريد اإللكتروني إلى careers@smith-
.nephew.com
سوف نخزن بياناتك بما ال يتجاوز المدة القانونية المسموح بها لألغراض المشروعة التي حصلنا على البيانات ألجلها .وفي جميع األحوال ،إذا لم
تكن قد تقدمت بطلب لاللتحاق بوظيفة داخل سميث آند نيفيو ولم يُس َجل أي نشاط في ملفك التعريفي لمدة عام ( )1واحد ،فسيتم حذف بياناتك ما لم
ينص القانون المعمول به على فترة احتفاظ أقصر أو أطول ،ففي هذه الحالة ستحذف الشركةُ بياناتك عند انتهاء فترة االحتفاظ القانونية هذه.
لن نطلب منك تقديم معلومات عن صحتك أو أصلك العرقي أو آرائك السياسية أو معتقداتك الدينية أو الفلسفية أو عضويتك في النقابات أو ميولك
الجنسية ما لم يطلب القانون ،على سبيل االستثناء ،منا القيام بذلك.
إذا قامت الشركة بتوظيفك ،فإن البيانات التي قدمتها من خالل الطلب عبر اإلنترنت والمعلومات التي نجمعها أثناء عملية الطلب ستصبح جزءا من
ملفك الشخصي ويمكن استخدامها إلدارة عالقة التوظيف وألغراض إعداد التقارير وحفظ السجالت ذات الصلة .وستحتفظ الشركة بهذه المعلومات
طوال فترة عالقة توظيفك بالشركة ولفترة أطول بعدها وفق ما يسمح به أو يقتضيه القانون المعمول به.
نقل البيانات دوليا وأمن البيانات

تعمل شركة سميث آند نيفيو على الصعيد العالمي .وهذا يعني أنه فيما يتصل بالغرض من هذا الموقع اإللكتروني واستخدامه ،قد تُنقل بياناتك إلى
دول أخرى منها دول خارج المنطقة االقتصادية األوروبية (مثل الواليات المتحدة) ،لكن فقط وفقا لما يسمح به القانون واللوائح المعمول بها (والتي
تختلف من دولة ألخرى) .وقد تكون قوانين حماية البيانات في الدول التي يتم نقل بياناتك إليها أقل صرامة من القوانين المطبقة في بلدك.
وتلتزم سميث آند نيفيو بتطبيق إجراءات تشغيلية وإدارية ومادية وفنية معقولة لحماية بياناتك من التدمير أو الفقدان أو التعديل أو اإلفصاح أو
الوصول العرضي أو غير المصرح به أو غير القانوني.
خالل سعينا لحماية بياناتك الشخصية ،ال يمكننا أن نضمن أمن أي معلومات تقدمها من خالل الطلب عبر اإلنترنت وأنت تفعل ذلك على مسؤوليتك
الخاصة .ونحن نحثك على حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور وأي بيانات اعتماد أخرى لتسجيل الدخول في مكان آمن فأنت شريك في المسؤولية
عن حفظ سرية المعلومات التي تقدمها إلينا .أحد إجراءات الممارسة الجيدة يتمثل في تسجيل الخروج من حسابك وإغالق نافذة المتصفح عند
انتهائك من زيارة موقعنا اإللكتروني.
اإلفصاح عن بياناتك إلى أطراف ثالثة
قد نشارك بياناتك مع ُمقدمي الخدمات من الجهات الخارجية الذين نتعاقد معهم لتقديم الخدمات ،فيما يتعلق بهذا الموقع اإللكتروني ،نيابة عن سميث
آند نيفيو .وال يجوز لهذه الجهات الخارجية استخدام بياناتك إال بما يتفق مع تعليمات سميث آند نيفيو وسياسة الخصوصية هذه.
تتحمل سميث آند نيفيو مسؤولية تشغيل هذا الموقع اإللكتروني وهي الخدمة التي يقدمها طرف ثالث هو شركة  Workday Incالكائنة في 6230
 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, USAنيابة عنا ،كما تتحمل الشركة مسؤولية حماية البيانات التي يتم جمعها
من خالله.
يجوز لنا أيضا مشاركة بياناتك في الحاالت الموضحة أدناه:


عندما يقتضي القانون ذلك ،كأن يتم ذلك في سياق استجابتنا ألوامر االستدعاء أو أوامر المحكمة أو اإلجراءات القانونية أو طلب
استكشاف أدلة.



إذا كنا نعتقد بأن أفعالك تنتهك القانون المعمول به أو تهدد حقوق شركتنا أو المستخدمين أو اآلخرين أو ملكيتهم أو سالمتهم.



إذا قمنا ببيع بعض أو جميع أعمالنا ،فقد نفصح عن جميع المعلومات التي جمعناها عنك للمشتري أو ،أثناء العناية الواجبة ،إلى المشتري
المحتمل ولكن بموجب اتفاقية سرية.

لن تقوم سميث آند نيفيو بعمليات اإلفصاح هذه إال حسبما تسمح به قوانين حماية البيانات.

التسجيل وتفاصيل االتصال
عند تسجيلك في هذا الموقع اإللكتروني ،قد تتواصل سميث آند نيفيو معك إذا كان ملفك التعريفي وتفضيالتك تتناسب مع وظيفة شاغرة في سميث
آند نيفيو على الصعيد العالمي وذلك طالما ظل ملفك التعريفي نشطا على هذا الموقع اإللكتروني.
قد تتلقى أيضا رسائل بريد إلكتروني مؤتمتة بشأن الوظائف في سميث آند نيفيو على عنوان البريد اإللكتروني الذي تقدمه خالل عملية التسجيل
إلبالغك بالوظائف التي قد تناسب ملفك التعريفي المسجل .إليقاف تلقي رسائل البريد اإللكتروني هذه ،يمكنك الضغط على رابط "إلغاء االشتراك"
الموجود أسفل رسائل البريد اإللكتروني هذه.
كما يمكنك أيضا اختيار إيقاف تلقي رسائل البريد اإللكتروني هذه ،أو استئناف تلقيها إذا كنت قد اخترت في وقت سابق عدم تلقيها ،عن طريق
إرسال طلب إلى .careers@smith-nephew.com
حقوقك

يحق لك الوصول إلى بياناتك التي تحتفظ بها الشركة أو حذفها عن طريق إرسال طلب إلى  .careers@smith-nephew.comويمكنك
تود إلغاء موافقتك على استخدامنا لبياناتك واإلفصاح عنها كما هو مبين في سياسة
كذلك التواصل معنا على عنوان البريد اإللكتروني هذا إذا كنت ّ
الخصوصية هذه.
ويسري اإللغاء على نحو مستقبلي .يمكنك أيضا استخدام عنوان البريد اإللكتروني المبين أعاله لممارسة أي حقوق أخرى قد يكفلها لك قانون حماية
البيانات المعمول به ،مثل حق محو بياناتك الشخصية وتقييد أو رفض معالجتها وحق نقل البيانات .ويحق لك أيضا إيداع شكوى لدى السلطة المحلية
المعنية بحماية البيانات إذا كنت تشتبه في حالة انتهاك لهذه السياسة.
صناعة القرار المؤتمتة وعمليات التوظيف
قد نستخدم عملية مؤتمتة في صنع القرار فيما يتعلق بعملية التوظيف .ويمكنك طلب وسيلة بديلة لصناعة القرار أو الموافقة على القرار المؤتمت
عن طريق التواصل معنا على .careers@smith-nephew.com
التوظيف
في حالة شروعك في العمل لدى سميث آند نيفيو ،فإنه توجد سياسة بديلة يتم تطبيقها فيما يتعلق ببياناتك وسنقوم بإخطارك بها.
تاريخ أخر تحديث 6 :مارس :2018
سميث آند نيفيو بي إل سي هي شركة مسجلة في إنجلترا وويلز وتحمل الرقم  ،324357ومقرها كائن في 15 Adam Street, London,
 ،WC2N 6LAالمملكة المتحدة.

