
 

 

2018 األول كانون  
 إشعار خصوصیة بیانات التوظیف
 
 

 عزیزي المرشح،

 ونتطلع إلى تلقي طلب التوظیف الخاص بك. GEAیسعدنا أن نرحب بك في 

وإرسال طلب إلینا أو التفاعل معنا فیما یتعلق باھتمامك بفرص العمل الخاصة بـ  y PortalWorkdaعندما تقوم بتسجیل حساب مرشح رئیسي على موقعنا 
GEAتك الشخصیة ، فستوفر لنا بیاناتك الشخصیة. سنقوم بمعالجة معلوماتك فقط لغرض معالجة طلبك وعملیة التوظیف. یشرح لك ھذا اإلشعار ما نفعلھ ببیانا

 ستتعامل مع معلوماتك بعنایة وحرص وسریة فائقة. GEAاحة لك في ھذا السیاق. یُرجى االطمئنان إلى أن وما ھي الحقوق والخیارات المت

 المتحكم المسؤول
(ویشار إلیھا ھنا باسم "نحن" أو  GEAسیتم التحكم في أي بیانات شخصیة تقدمھا لنا خالل عملیة التوظیف من قبل اإلدارة المسؤولة عن التوظیف في مجموعة 

"GEA" .وھي مسؤولة عن أمن وسالمة بیاناتك الشخصیة ( 

بالتحكم في بیاناتك الشخصیة في الحاالت التي یجب علینا فیھا أو یكون من حقنا بموجب القانون  GEAإلضافة إلى ذلك، قد تقوم الشركات األخرى التابعة لـ 
] للحصول على قائمة بالشركات ھناكون أنت قد منحتنا اإلذن بذلك. یرجى النقر [أن نقوم بمشاركة بیاناتك الشخصیة معھا لألغراض الموضحة أدناه أو عندما ت

 مع تفاصیل االتصال. GEAالتابعة لـ 

 كیف نستخدم بیاناتك الشخصیة
 ، وعلى وجھ الخصوص فیما یتعلق بما یلي:حصراً وبشكل صارم التوظیفسنقوم بمعالجة بیاناتك الشخصیة ألغراض معالجة طلبك وعملیة 

، بما في ذلك مراجعة وتقییم مدى مالءمتك للوظیفة التي تقدمت لھا، وتأكید مراجعك وخلفیتك التعلیمیة، والتواصل معك، وإجراء مراكز معالجة طلبك •
 قد یكون مطلوبًا؛التقییم وأي أسالیب تقییم أخرى، وسداد النفقات، وترتیب أي سفر 

 المعاییر وإعادة الھیكلة؛ وتحدید ووضع المیزانیةبما في ذلك التخطیط والرقابة  ،التخطیط االستراتیجي لألعمال واألغراض التنظیمیة •

مراقبة الوصول إلى ، حیث تقوم بزیارة منشآتنا أو استخدامھا، بما في ذلك الحفاظ على ممتلكاتنا وحمایتھا، وضمان نزاھة وأمان واألغراض األمنیة •
ظمة والمرافق أماكننا، ومنشآتنا، وأنظمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، واألنظمة األساسیة، ومواقع الویب، والتطبیقات المؤمنة، وغیرھا من األن

منیة، واالحتیال، والسرقة أو غیرھا (بما في ذلك المراقبة عن طریق الكامیرات أو غیرھا من وسائل المراقبة)، والتحقیق، ومنع وكشف التھدیدات األ
 من األنشطة الجنائیة أو الخبیثة؛

 ، لضمان االمتثال للوثائق القانونیة وااللتزامات المتعلقة باالحتفاظ بالوثائق (مثل التزامات حفظ السجالت لدینا)؛أغراض التوثیق القانوني •

 لسیاساتنا ومعاییرنا؛، وال سیما مراقبة وتقییم االمتثال االمتثال التنظیمي •

 ، وضمان االمتثال اللتزاماتنا النظامیة بموجب القوانین واللوائح؛االمتثال للقوانین واللوائح •

 ، وتنفیذ اتفاقیاتنا التعاقدیة، ووضع أو الدفاع عن الدعاوى القانونیةحل النزاعات •

 أن نستخدم بیاناتك الشخصیة لألغراض التالیة:في الحاالت التي تكون قد منحتنا فیھا موافقتك الصریحة، یجوز لنا أیًضا 

بما في ذلك النظر في مدى مالءمتك ألي من فرص العمل الحالیة أو المستقبلیة ولتزویدك عن طریق  ،تضمینك في قاعدة بیانات المتقدمین للوظائف •
، GEAفي  لالھتمام ات حول فرص العمل المثیرةالبرید اإللكتروني أو الھاتف أو قنوات االتصال األخرى التي سمحت لنا باستخدامھا بمعلوم

 لھذا الغرض. GEA Groupوللتخزین ومعالجة أي من البیانات الشخصیة التي قدمتھا مع تطبیقاتك لھذا الغرض ومشاركتھا مع الشركات التابعة لـ 

خبار واإلعالنات والدعوات إلى البرامج أو من خالل التحدیثات عن طریق البرید اإللكتروني فیما یتصل باأل GEAإرسال معلومات وتحدیثات  •
 ، بما في ذلك من الشركات التابعة لنا (انظر أعاله).GEAاالستبیانات أو األحداث األخرى من 

 لن نستخدم بیاناتك الشخصیة التخاذ أي قرارات آلیة تؤثر علیك أو إلنشاء ملفات تعریف غیر تلك المذكورة أعاله.

https://gea.wd3.myworkdayjobs.com/GEACareers
https://www.gea.com/de/contact/worldmap.jsp
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). وحسب األغراض المذكورة أعاله والتي GDPRمن نظام حمایة البیانات العامة ( 6اناتك الشخصیة منصوص علیھا في المادة األسس القانونیة لمعالجة بی
، وھو أمر ضروري لالمتثال GEAنستخدم بیاناتك الشخصیة لھا، تكون المعالجة ضروریة ألداء طلبك، أو العمل الحر أو غیر ذلك من االتفاقیات مع 

انونیة (مثل االحتفاظ بسجالت التقاعد أو سجالت األغراض الضریبیة)، أو ضروري لحمایتك أو حمایة المصالح الحیویة ألي شخص آخر اللتزاماتنا الق
تك أال یتم تجاوز ھذه المصالح من خالل اھتماماعلى ألغراض تتعلق بمصالحنا المشروعة أو تلك الخاصة بأي مستلم من أطراف ثالثة یتلقى بیاناتك الشخصیة، 

. إلضافة إلى ذلك، یمكن أن تقوم المعالجة على أساس موافقتك في الحاالت التي تكون فیھا قد أعطیتنا موافقتك في جمیع الحاالت أو حقوقك وحریاتك األساسیة
خوادم یة في لبیئة سحابیة على بشكل صریح. سنعلمك في كل حالة بمعالجة بیاناتك وحقوقك ذات الصلة قبل الحصول على موافقتك. یتم تخزین البیانات الشخص

مثل مدیر التوظیف، وشریك  GEAموجودة في دبلن في أیرلندا. سیتم منح حق الوصول إلى بیاناتك الشخصیة لمجموعة محدودة للغایة من موظفي مجموعة 
ما تستدعیھ بنا، ولكن یقتصر ذلك الوصول على األعمال للموارد البشریة والموظفین اآلخرین المشتركین في التوظیف وكذلك مركز الخدمة المشترك الخاص 

 الحاجة إلى المعرفة كما ھو مطلوب لعملیة التوظیف.

نواع البیانات الشخصیةأ  
مل ذلك أي معلومات ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك معك، سنقوم بجمع البیانات الشخصیة المطلوبة فقط فیما یتعلق ببرنامجنا لألغراض المذكورة أعاله. ویش

 دیم الطلب. تزودنا بھا مباشرة مع طلبك وأي معلومات مستمدة من ھذه البیانات المجمعة أو التي تم جمعھا أو تولیدھا في سیاق عملیة تق

 یتضمن ھذا عادةً فئات البیانات التالیة:

ة أو الخلفیة بیانات الطلب: أي بیانات شخصیة تزودنا بھا أثناء عملیة التوظیف بما في ذلك االسم أو تفاصیل االتصال أو الصورة أو الخلفیة التعلیمی •
 االستبیانات أو ما یتم تقدیمھ في المقابالت عنالمھنیة أو اإلجابات 

الت، ونتائج بیانات التقییم واالختبار: أي بیانات شخصیة ناتجة عن التقییمات واالختبارات، بما في ذلك التعلیقات والتقییمات من القائمین بالمقاب •
 االختبارات المنطقیة والنفسیة وغیرھا وفقًا لقوانین حمایة البیانات المعمول بھا.

 اتجة عن فحوصات خلفیة أجریت بالقدر الالزم أو المطلوب للوظیفة التي تقدمت لھا.بیانات فحص الخلفیة: أي بیانات شخصیة ن •

 نتائج التأكد من المراجع: أي بیانات شخصیة ناتجة عن التحقق من مراجع الوظائف التي تزودنا بھا أثناء عملیة التوظیف •

 كیف نجمع بیاناتك الشخصیة
ندما تتفاعل معنا في سیاق طلبك، على سبیل المثال عند استكمال استبیانات طلب الوظیفة، أو زیارة اإلنترانت سنقوم بجمع بیاناتك الشخصیة بشكل مباشر منك ع

وم بتولید بیانات الخاص بنا، أو موقع الویب الخاص بنا أو غیرھا من منصات االتصال أو العمل وعند التواصل معنا فیما یتعلق بطلبك. إلضافة إلى ذلك، سنق
سیاق طلبك لألغراض المسموح بھا أعاله (مثل تسدید النفقات، ومراكز التقییم ومراجعات األداء األخرى، وتسجیل ومراقبة دخولك واستخدام شخصیة عنك في 

 المباني والمرافق وأنظمة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات).

 كیف نحمي بیاناتك الشخصیة
ناتك الشخصیة من الوصول أو نحافظ على ضمانات مادیة وإلكترونیة وإجرائیة وفقًا للمتطلبات الفنیة للحمایة الفنیة ومتطلبات حمایة البیانات القانونیة لحمایة بیا

منة والجدران الناریة وتشفیر التسلل غیر المصرح بھ. وتشمل ھذه الضمانات تنفیذ تقنیات وإجراءات محددة مصممة لحمایة خصوصیتك، مثل الخوادم اآل
SSL.سنلتزم في جمیع األوقات بالقوانین واللوائح المعمول بھا فیما یتعلق بسریة وأمان بیاناتك الشخصیة . 

إذا كان ذلك مطلوبًا لعملیة التوظیف وبالقدر الالزم ال أكثر.  GEAقد نشارك بیاناتك الشخصیة مع الشركات التابعة ضمن مجموعة  مشاركة بیاناتك الشخصیة
أو إذا كان على سبیل المثال، سنقوم بمشاركة بیاناتك الشخصیة مع شركة تابعة إذا كان الموظف المسؤول عن توظیفك ھو من موظفي تلك الشركة التابعة 

. سیكون أي نقل من ھذا النوع متوافقًا بشكل صارم مع متطلبات قوانین حمایة GEA الشریك المسؤول عن الموارد البشریة یعمل في شركة أخرى تابعة لـ
البیانات ھذا.  البیانات المعمول بھا، وستستخدم ھذه الشركات التابعة البیانات الشخصیة لألغراض نفسھا ووفقًا لنفس الشروط الموضحة في إشعار خصوصیة 

أطراف ثالثة تقوم بمعالجة بیاناتك الشخصیة لمصلحتھا الخاصة فیما یتعلق بخدمة مقدمة لنا أو نیابةً عنا لألغراض یجوز لنا أیًضا مشاركة بیاناتك الشخصیة مع 
طلق علیھم اسم الموصوفة (مثل مقدمي خدمات التحقق من الخلفیة أو الجھات الخارجیة التي نطلب منھا مرجعًا). قد نطلب أیًضا من مقدمي الخدمة (الذین ی

، محلیًا أو خارجیًا (على سبیل المثال، مراكز الخدمة المشتركة أو خدمة صرف المرتبات أو مزودي GEAیانات") داخل أو خارج مجموعة "معالجي الب
ذلك، یجوز لنا عالوة على الخدمات اآلخرین، بما في ذلك مقدمي الخدمات السحابیة) لمعالجة البیانات الشخصیة لعملیة التوظیف نیابةً عنا وفقًا لتعلیماتنا فقط. 

القانونیین إذا كان ذلك  أیًضا مشاركة بیاناتك الشخصیة مع المحاكم أو الھیئات التنظیمیة أو سلطات إنفاذ القانون أو غیرھا من السلطات المختصة أو المستشارین
فاع عنھا. بخالف ذلك، سنقوم فقط باإلفصاح عن بیاناتك مسموًحا قانونًا وضروریًا لالمتثال اللتزام قانوني أو إلنشاء مطالبات قانونیة أو ممارستھا أو الد

القیام بذلك، أو عندما الشخصیة عندما تقوم بتوجیھنا أو منحنا اإلذن، أو عندما یطلب منا ذلك وفقًا للقانون أو اللوائح المعمول بھا أو لطلب قضائي أو رسمي 
 نشك في حدوث أنشطة احتیالیة أو جنائیة.

قى مسؤولین مسؤولیة كاملة عن بیاناتك الشخصیة، وسوف نستخدم الضمانات المناسبة وفقًا لما یتطلبھ القانون المعمول بھ لضمان سالمة سنحتفظ بالسیطرة وسنب
 بیاناتك الشخصیة وأمانھا عند إشراك مقدمي الخدمة ھؤالء.

مؤسسة نشطة على مستوى العالم. في سیاق األنشطة التجاریة الخاصة  GEAتعد  فیما یتعلق بمعالجتنا لبیاناتك الشخصیة، أین نقوم بمعالجة بیاناتك الشخصیة
لثة")، والتي ال تقدم فیھا بنا، یجوز لنا نقل بیاناتك الشخصیة أیًضا إلى متلقین في بلدان خارج المنطقة االقتصادیة األوروبیة (ویشار إلیھا باسم "البلدان الثا
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ات كقوانین بلدك. عند القیام بذلك، سنلتزم بمتطلبات حمایة البیانات المعمول بھا ونأخذ ضمانات مناسبة لضمان القوانین المعمول بھا نفس مستوى حمایة البیان
 ]:ھناأمن وسالمة بیاناتك الشخصیة، وخاصة عن طریق إدخال بنود االتفاقیة األوروبیة القیاسیة. ھذه الشروط متوفرة [

 یمكنك االتصال بنا في أي وقت باستخدام تفاصیل االتصال أدناه إذا كنت ترغب في الحصول على مزید من المعلومات حول ھذه الضمانات.

رھنًا بشروط قانونیة معینة، یمكنك طلب الوصول إلى بیاناتك الشخصیة أو تصحیحھا أو محوھا أو تقیید معالجتھا. یمكنك  الخاصة بكحقوق حمایة البیانات 
ة. لحنا المشروعأیًضا االعتراض على المعالجة أو طلب نقل البیانات. على وجھ الخصوص، یحق لك االعتراض على معالجة بیاناتك من قبلنا استناًدا إلى مصا

وریة إلنشاء في ھذه الحالة، لن نقوم بمعالجة بیاناتك لھذه األغراض بعد ذلك إال إذا تجاوزت مصالحنا المشروعة حقوقك وحریاتك أو كانت المعالجة ضر
قدمت ھذا الطلب مراًرا وتكراًرا،  المطالبات القانونیة أو ممارستھا أو الدفاع عنھا. یمكنك أیًضا أن تطلب نسخة من البیانات الشخصیة التي نحتفظ بھا عنك. إذا

) للحصول على تفاصیل حول GDPRمن نظام حمایة البیانات العامة ( 22إلى  15فقد نطالبك برسم مناسب للقیام بذلك. یرجى الرجوع إلى المادتین من 
 حقوق حمایة البیانات الخاصة بك. 

ً من الطلبات إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص حقوقك أو إذا كان لدیك أي طلبات  محددة تتعلق ببیاناتك الشخصیة، فالرجاء التواصل معنا. فیما یخص أیا
كإثبات للھویة على وسیلة االتصال المبینة  بیانات اعتماد حسابك الرئیسيالمذكورة أعاله، یرجى إرسال وصف لبیاناتك الشخصیة المعنیة مع ذكر اسمك و

ھویة لحمایة بیاناتك الشخصیة من الوصول غیر المصرح بھ. سننظر بعنایة في طلبك وقد نناقش معك كیف یمكن تحقیق تفاصیلھا أدناه. قد نطلب إثباتًا إضافیًا لل
م شكوى إلى السلطة ذلك على أفضل وجھ. إذا لم تكن راضیًا عن ردنا أو كنت تعتقد أننا نتعامل مع بیاناتك الشخصیة بما ال یتوافق مع القانون، فیمكنك تقدی

یة ذات لرقابة على البیانات المختصة في بلدك. یمكنك االتصال إما بسلطة رقابیة ذات اختصاص مكاني في المكان الذي توجد فیھ أو السلطة الرقابالمختصة با
 االختصاص المكاني بالنسبة لنا.

بلي، أي أن سحب الموافقة ال یؤثر على قانونیة المعالجة إذا أعطیتنا موافقتك على معالجة بیاناتك الشخصیة، یمكنك سحب الموافقة في أي وقت مع التأثیر المستق
 قبل سحب تلك الموافقة. في حالة سحب الموافقة، قد نتعامل فقط مع البیانات الشخصیة عندما یكون ھناك أساس قانوني آخر للمعالجة.

 االحتفاظ ببیاناتك الشخصیة
بة لألغراض المسموح بھا، ما لم یتطلب القانون غیر ذلك أو من أجل حمایة المصالح سیتم االحتفاظ بالبیانات الشخصیة الخاصة بك طالما كانت مطلو

 ، أي في الحاالت التالیة:GEAالمشروعة لشركة 

 فترة عملك. طوال، فسوف نقوم بتخزین بیاناتك الشخصیة GEAإذا دخلت في عالقة عمل مع  •

 اء عملیة التوظیف وسنقوم بحذف أي من معلوماتك الشخصیة بعد ذلك.أشھر بعد انتھ 6خالف ذلك، سنحتفظ ببیاناتك الشخصیة لمدة  •

 االحتفاظ والحذف وفترات التقادم القانونیة. •

 شرط توفیر البیانات الشخصیة
 كمبدأ عام، سوف تزودنا ببیاناتك الشخصیة بشكل طوعي بالكامل. 

اتخاذ إجراء فیھا دون بعض البیانات الشخصیة الخاصة بك.  GEAومع ذلك، في بعض الحاالت، نحن مطالبون بجمع بعض البیانات الشخصیة أو ال یمكن لـ 
أو السماح لك بالمشاركة إذا لم تقدم لنا، في ھذه الحاالت، معلوماتك الشخصیة ذات الصلة، فقد ال نتمكن من إدارة طلبك بشكل صحیح، أو تعیین مھام معینة لك 

 في أنشطة أو خدمات معینة مقدمة فیما یتعلق بطلبك.

تعدیالت على إشعار خصوصیة البیاناتال  
 أعاله.نحن نحتفظ بالحق في تغییر إشعار خصوصیة البیانات ھذا من وقت آلخر وفقًا لقانون حمایة البیانات المعمول بھ. تاریخ آخر تحدیث مذكور 

 سئلة؟أ

 GEA Groupإذا كانت لدیك أسئلة بخصوص عملیة التوظیف وحمایة بیاناتك الشخصیة، یرجى االتصال بنا من خالل مسؤول حمایة البیانات في مجموعة 
Aktiengesellschaft  :على العنوان التاليboris.schmidt-rathmann@gea.com 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

