Gİ ZLİ Lİ K POLİ Tİ KASI
Smith & Nephew Plc ve grup ş irketleri (birlikte Smith & Nephew, Şirket, biz, bizim veya bize) bu web sitesinin
amacı ve kullanı mı ile bağlantı lı olarak sizin hakkı nı zda kiş isel olarak tanı mlanabilir bilgiler toplayacaktı r
(Veriler).
ONAYINIZ
Bu Gizlilik Politikası nı n ş artları nı

kabul ederek Verilerinizin aş ağı da açı klandı ğı

gibi toplanması ,

kullanı lması , ifş ası ve sı nı r ötesi aktarı mı na onay verirsiniz. Şartları kabul etmeden önce lütfen bu Politikayı
dikkatlice okuyun. Kabul etmeniz üzerine onayı nı z, kiş isel bilgilerinizi toplama, kullanma, ifş a ve sı nı r ötesi
aktarı mları mı z için, siz onayı nı zı careers@smith-nephew.com adresinden bizimle iletiş ime geçerek geri
çekmediğiniz müddetçe geçerli olmaya devam edecektir. Bu Politikanı n ş artları nı kabul etmemeyi seçersiniz
Smith & Nephew ş irketler grubunda global kariyer fı rsatları için baş vurmada web sitesini kullanamayacaksı nı z
ve biz sizi baş vurduğunuz pozisyon için değerlendiremeyebiliriz.
BU POLİ Tİ KANIN KAPSAMI
Bu Gizlilik Bildirimi yalnı z bu web sitesi aracı lı ğı yla ve diğer kaynaklardan iş e alı m amaçları için toplanan
bilgilere uygulanı r. Diğer kaynaklar bu web sitesi aracı lı ğı yla olması dı ş ı nda sizin tarafı nı zdan sağlanan
bilgilerinin yanı nda örneğin eski iş verenlerinizden, diğer referanslardan, istihdam öncesi tarama hizmeti
sağlayanlardan ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgileri içerebilir. Bu Politika sahip olduğumuz veya iş lettiğimiz
bir baş ka site veya sayfa için geçerli değildir. Diğer sitelerin kendi gizlilik politikaları vardı r.
VERİ İ ŞLEME VE KULLANICI HESABINIZ
Smith & Nephew, Verilerinizi baş vurduğunuz roller için iş e alı m ve size ve bize dünya genelinde Smith &
Nephew’deki roller için uygun seçenekler sunma amaçları yla kullanacaktı r. Çevrimiçi baş vuru ile bilgi
gönderirken bunları n doğru, tam ve güncel olması nı sağlamaktan siz sorumlusunuz.
Verilerinizi ş unlar için iş lememiz gerekir:
i)

Smith & Nephew’un sizinle bir istihdam sözleş mesi veya istihdam iliş kisi içine girebilmesi için;

ii)

global iş e alı m faaliyetlerindeki meş ru çı karı mı z için ve

iii)

bu web sitesinin kullanı cı sı olarak sizin meş ru çı karları nı z için.

Bu web sitesine giriş yaparak Verilerinizi herhangi bir zamanda kontrol edebilir, değiş tirebilir ve
güncelleyebilirsiniz.
Kayı t yaptı rdı ktan sonra herhangi bir zamanda Verilerinizi silmemizi isterseniz lütfen e-posta ile talebinizi
careers@smith-nephew.com adresine gönderin.
Verilerinizi onları elde etmenin yasal amaçları için hukuken izin verilenden daha uzun bir süre depolamayacağı z.
Her halükarda bir (1) yı ldı r Smith & Nephew’da bir pozisyon için baş vurmadı ysanı z ve profilinizde hiçbir faaliyet
olmamı ş sa, Verileriniz, yürürlükteki kanunlar daha kı sa veya uzun bir saklama süresi öngörmedikçe silinecektir;
aksi halde Smith & Nephew, Verilerinizi o saklama süresinin bitiminde silecektir.

Kanun bir istisna olarak bizi zorunlu tutmadı kça sizden sağlı ğı nı z, ı rk veya etnik kökeniniz, siyasi görüş leriniz,
dini ve felsefi inançları nı z, sendika üyeliğiniz veya cinsel yöneliminiz hakkı nda bilgi sağlamanı zı talep
etmeyeceğiz.
Şirket sizi iş e alı rsa çevrimiçi baş vuru aracı lı ğı yla gönderdiğiniz Veriler ve bizim baş vuru süreci sı rası nda
topladı ğı mı z bilgiler sizin personel dosyanı zı n bir parçası haline gelecek ve istihdam iliş kisini idare etmek ve
ilgili raporlama ve kayı t tutma amaçları için kullanı labilir. Şirket bu bilgileri istihdam iliş kiniz süresinde ve daha
sonra yürürlükteki kanunları n izin verdiği veya ş art kı ldı ğı sürece saklayacaktı r.
ULUSLARARASI AKTARIMLAR VE VERİ GÜVENLİ Ğİ
Smith & Nephew global olarak faaliyet göstermektedir. Bunun anlamı bu web sitesinin amacı ve kullanı mı ile
bağlantı lı olarak Verilerinizin Avrupa Ekonomik Alanı dı ş ı ndakiler (Birleş ik Devletler gibi) dahil diğer ülkelere
ama yalnı zca yürürlükteki kanun ve düzenlemelerin izin verdiği ş ekilde (ki bunlar ülkeden ülkeye değiş ir)
aktarı labileceğidir. Verilerinizin aktarı labileceği ülkelerdeki veri koruma kanunları sizin yargı çevrenizdekilerden
daha az sı kı olabilir.
Smith & Nephew Verilerinizi kaza eseri, yetkisiz veya hukuka aykı rı bozulma, kayı p, değiş iklik, ifş a veya eriş ime
karş ı korumak için makul operasyonel, yönetimsel, fiziksel ve teknik tedbirler alacaktı r.
Kiş isel bilgilerinizi korumak için çaba sarf etsek de çevrimiçi baş vuru aracı lı ğı yla gönderdiğiniz bilgilerin
güvenliğini garanti edemeyiz ve siz bunu riski kendinize ait olmak üzere yaparsı nı z. Kullanı cı adı nı zı , ş ifrenizi
ve diğer giriş bilgilerinizi güvenli bir yerde tutmanı z konusunda ı srar ediyoruz çünkü bize gönderdiğiniz bilgilerin
gizliliğini sürdürmekten siz de sorumlusunuz. Web sitemize ziyaretiniz bittiğinde hesabı nı zdan çı kı ş yapmak ve
tarayı cı nı zı kapatmak iyi bir uygulamadı r.
VERİ LERİ Nİ Zİ N ÜÇÜNCÜ TARAFLARA İ FŞASI
Verilerinizi Smith & Nephew adı na sözleş me altı nda bu web sitesi ile bağlantı lı hizmetler sağlayan üçüncü taraf
hizmet sağlayı cı lar ile paylaş abiliriz. Bu üçüncü taraflar onlara sağladı ğı mı z Verilerinizi yalnı z Smith & Nephew
tarafı ndan talep edildiği ve talimat verildiği ş ekilde ve yalnı zca bu Gizlilik Politikası na göre kullanabilirler.
Smith & Nephew üçüncü taraf bir hizmet sağlayı cı olan 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, ABD
adresindeki Workday Inc. aracı lı ğı yla bizim adı mı za sağlanan bu web sitesinin iş letilmesinden ve onun
aracı lı ğı yla toplanan Verilerin korunması ndan sorumludur.
Verilerinizi aş ağı da açı klanan durumlarda da paylaş abiliriz:


Kanun tarafı ndan ş art kı lı ndı ğı nda, örneğin celplere, mahkeme emirlerine, yasal tebligatlara veya bir
keş if talebine yanı t vermemiz;



Eylemlerinizin yürürlükteki kanunları ihlal ettiğine veya Şirketimizin, kullanı cı ları mı zı n veya diğerlerinin
hakları nı , malı nı veya güvenliğini tehdit ettiğine inanı rsak;



İ ş imizin bir kı smı nı veya tamamı nı satarsak hakkı nı zda toplamı ş olduğumuz bilgilerin tümünü bir
alı cı ya veya durum tespit sürecinde potansiyel bir alı cı ya, bir gizlilik sözleş mesine tabi olmak kaydı yla,
ifş a edebiliriz.

Smith & Nephew bu gibi ifş aları yalnı z yürürlükteki veri koruma kanunları nı n izin verdiği ş ekilde yapacaktı r.

KAYIT VE İ LETİ Şİ M Bİ LGİ LERİ
Bu web sitesine kayı t yaptı rdı ğı nı zda profiliniz ve tercihleriniz global olarak Smith & Nephew bünyesinde boş
bir pozisyona uyuyorsa Smith & Nephew bu web sitesindeki profiliniz aktif olduğu sürece sizinle iletiş ime geçebilir.
Ayrı ca kayı t sı rası nda sağladı ğı nı z e-posta adresine kayı tlı profilinize uyabilen Smith & Nephew’daki
pozisyonlar hakkı nda sizi bilgilendiren otomatik e-postalar almayı da seçebilirsiniz. Bu e-postaları almayı
herhangi bir zamanda durdurmak için bu e-postaları n altı ndaki “abonelikten çı k” bağlantı sı na tı klayabilirsiniz.
Ayrı ca bu e-postaları almayı bı rakmayı veya daha önce almamayı seçmiş seniz almaya baş lamayı bize
careers@smith-nephew.com adresine talebinizi göndererek de seçebilirsiniz.
HAKLARINIZ
Şirket tarafı ndan tutulan Verilerinize, careers@smith-nephew.com adresine talebinizi göndererek eriş me veya
silme hakkı nı z vardı r. Ayrı ca bu Gizlilik Politikası nda açı klandı ğı gibi Verilerinizi kullanmamı za ve ifş a
etmemize onayı nı zı iptal etmek isterseniz bu e-posta adresi ile bizimle iletiş ime geçebilirsiniz.
İ ptaller yalnı z ileri dönük olarak geçerli olacaktı r. Yukarı daki e-posta adresini yürürlükteki veri koruma
kanununun öngörebileceği diğer hakları kullanmak için de kullanabilirsiniz, örneğin kiş isel verilerinizin silinmesi;
kiş isel verilerinizin iş lenmesinin kı sı tlanması veya iş lemeye itiraz hakkı ; ve veri taş ı nabilirliği hakkı . Bu
Politikanı n ihlal edildiğinden ş üphe ediyorsanı z yerel veri koruma makamı na ş ikayette bulunma hakkı nı z da
olabilir.
OTOMATİ K KARAR ALMA VE İ ŞE ALIM SÜREÇLERİ
İ ş e alı m sürecinde otomatik karar almayı kullanabiliriz. Bizimle careers@smith-nephew.com adresinden iletiş im
kurarak alternatif bir karar alma yolu talep edebilir veya otomatik bir karara itiraz edebilirsiniz.
İ STİ HDAM
Smith & Nephew’da istihdam edilmeye baş lamanı z halinde Verileriniz ile ilgili olarak size bildireceğimiz baş ka bir
politika geçerli olacaktı r.
Son Güncelleme: 6 Mart 2018:
Smith & Nephew Plc, İ ngiltere ve Galler’de 324357 ş irket numarası ile tescilli olup adresi at 15 Adam
Street, Londra, WC2N 6LA, Birleş ik Krallı k ş eklindedir.

