إشعار الخصوصية لمقدمي طلبات الوظائف
شركة  Raytheon Technologies Corporationوفروعها والشركات التابعة لها (تسمى إجماالً" ،شركة )"RTX
هي المسؤولة عن خصوصية طلب التوظيف وأنظمة التوظيف لديها عبر اإلنترنت وأي معلومات قد يقدمها الفرد في سياق
متابعة فرص العمل لدى شركة  .RTXوتمتلك شركة  RTXأنظمة مختلفة لتلقي طلبات التوظيف ومراجعتها في البلدان
المختلفة .ويغطي إشعار الخصوصية لمقدمي طلبات الوظائف هذا كالً من األنظمة اإللكترونية التي وضعتها شركة RTX
لطلبات التوظيف والعمليات التي قد تستخدمها بعض المواقع وال تتضمن نظا ًما عبر اإلنترنت .وبالنسبة لكال الطريقتين ،قامت
شركة  RTXبوضع إجراءات تقنية ،وإدارية ،ومادية لحماية أي معلومات شخصية قد نجمعها.
يُستخدم طلب التوظيف وأنظمة التوظيف لدى شركة  RTXعلى اإلنترنت ،بما في ذلك موقع ( Careersالوظائف)،
للتوظيف ،وللسماح لألفراد بالتقدم للعمل لدى شركة  ،RTXوالتأكد من امتثال شركة  RTXللمتطلبات القانونية والتنظيمية
المعمول بها في تلقي طلبات التوظيف .وهذه األنظمة مخصصة للزوار لمراجعة فرص العمل لدى شركة  RTXوالتقدم بطلب
للحصول عليها إذا أمكن .ال تستخدم طلب التوظيف وأنظمة التوظيف لدى شركة  RTXعلى اإلنترنت ألي غرض آخر.
باستثناءات محدودة ،ال تقبل شركة  RTXسوى الطلبات المقدمة من األفراد الذين ال تقل أعمارهم عن  18عا ًما .وإذا كان
عمرك أقل من  18عا ًما ،فال تقدم معلوماتك الشخصية لشركة  RTXألغراض التقدم بطلب للحصول على وظيفة ما لم يتم
توجيهك بخالف ذلك.
قد يتم تعديل هذا اإلشعار من وقت آلخر عن طريق نشر تحديث .ون رجو منك مراجعة هذا اإلشعار بصفة منتظمة لالطالع على
أية تغييرات.
ما المعلومات الشخصية التي قد تجمعها شركة RTX؟
صل مع شركة  RTXبشأن
لمراجعة الرسائل المنشورة على أنظمة طلبات التوظيف لدى شركة  RTXعبر اإلنترنت ،تَوا َ
فرص العمل ،وتقدَّم بطلب للحصول على وظيفة لدى شركة  ،RTXوسوف يُطلب منك تقديم معلوماتك الشخصية .ومع وجود
اختالف في بعض البلدان ،حيث قد ال يتم طلب بعض عناصر هذه البيانات أو قد يتم طلبها بمجرد تأكيد توظيفك أو البدء في
توظيفك ،فإن المعلومات الشخصية التي قد يُطلب منك تقديمها تتضمن:
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

االسم
معلومات االتصال ،بما في ذلك عنوان المنزل ،وهاتف المنزل ،وعنوان البريد اإللكتروني
تاريخ الميالد
مستند أو رقم إثبات الشخصية الحكومي ،بما في ذلك رخصة القيادة
سجل العمل
مستوى التعليم
السيرة الذاتية أو الـ  CVو/أو أو خطاب توصية ،بما في ذلك أي معلومات تقدمها في تلك المستندات
الجنسية و/أو مستند اإلقامة القانونية الدائمة
األهلية للعمل ،بما في ذلك مستندات حالة الهجرة
االهتمام بفرص العمل
أسئلة محددة متعلقة بالوظيفة تتعلق بمالءمة مرشح لوظيفة معينة
المراجع (في حال ة تقديم معلومات تتعلق بأفراد آخرين ،يجب الحصول على موافقتهم قبل تقديم البيانات إلى شركة
)RTX
ً
المعلومات التي قد نسأل عنها بموجب القانون في بعض البلدان ،على سبيل المثال ما إذا كنت قد عملت سابقا في وكالة
حكومية ،وسواء كنت على صلة بمسؤول حكومي ،أو موظف لدى شركة  ،RTXأو عضو في مجلس إدارة لدى
شركة  ،RTXأو ما إذا كنت خاضعًا لميثاق مقيد مع صاحب العمل الحالي أو السابق
المعلومات التي تذكرها إلنشاء أسئلة وإجابات أمان تُستخدم للتحقق من هويتك عند عودتك إلى موقع الويب

•
•
•

المكان الذي عرفت منه الوظيفة الشاغرة
أي معلومات أخرى قد تختار أن تذكرها كجزء من الطلب الذي تقدمه
المعلومات التي تقدمها مواقع جهات خارجية ،إذا تقدمت بطلب لوظيفة شاغرة من خالل موقع تابع لجهة خارجية

في الواليات المتحدة واألقاليم التابعة للواليات المتحدة ،يُطلب من شركة  RTXبموجب القانون دعوة األفراد لتحديد الهوية
العرقية ،والجنس ،والحالة العسكرية ،ومعلومات اإلعاقة .ويتم تقديم هذه المعلومات بشكل اختياري تما ًما ،وال يؤثر قرارك
بتقديم أي من هذه المعلومات أو االمتناع عن تقديمها على وضعك في اعتبارنا عند لتوظيفك.
بالنسبة لوظائف معينة وفي مواقع معينة ،قد يُطلب منك إجراء فحص طبي ،أو فحوص للسمع أو النظر ،أو اختبار مخدرات ،أو
التحقق من السوابق ،أو التحقق من السجل الجنائي .وال يتم تنفيذ ذلك إال بموافقتك ،ولكن في ظروف معينة ،قد يتوقف حصولك
على العمل على نجاحك في إكمال فحص أو أكثر من هذه الفحوص .وال تقوم شركة  RTXبإجراء فحوص للتاريخ الجنائي إذا
كان القانون يحظر ذلك .قد تقوم شركة  RTXبالتحقق من المعلومات المقدمة في طلبك ،مثل مراجعك ،ورخصة القيادة،
والسجل ،والتعليم ،وسجل العمل ،دون طلب موافقة إضافية منك.
إذا دخلت إلى نظام طلب الوظائف لدى شركة  RTXعبر اإلنترنت على جهاز محمول ،يقوم موقع الويب بجمع المعلومات
الضرورية للتواصل مع جهازك وتوفير أي تخصيص قد تطلبه .قد تتضمن هذه المعلومات تعريف جهازك أو رقمه ،وشركة
الجوال ،وموقعك.
باإلضافة إلى ذلك ،تقوم شركة  RTXبمراقبة أنماط حركة المستخدمين على مواقع الويب الخاصة بالتقديم للوظائف لديها ،بما
في ذلك اسم نطاق المستخدم ،ونوع المتصفح ،وتاريخ الدخول ووقت ،والصفحات التي تتم مشاهدتها .وتقوم خوادم الويب
الخاصة بنا بجمع أسماء النطاقات ،ولكن ال تقوم بجمع عناوين البريد اإللكتروني للزوار .ويتم جمع هذه المعلومات من أجل
إحصاء عدد زوار مواقعنا على الويب وتحديد المناطق التي يجدها مستخدمو مواقع الويب الخاصة بنا مفيدة بنا ًء على عدد
الزيارات في مناطق معينة .وتستخدم شركة  RTXهذه المعلومات لتحسين تجربة المستخدمين وإعداد المحتوى بشكل أفضل
بنا ًء على اهتمامات المستخدمين.
كيف تستخدم شركة  RTXالمعلومات الشخصية التي تجمعها؟
أي معلومات شخصية يتم جمعها قد يتم استخدامها فيما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السماح لك بالتقدم للعمل لدى شركة  RTXوتقييم طلبك ،بما في ذلك ،على سبيل المثال وليس الحصر ،ترتيب
وإجراء فرز الهواتف ،والمقابالت ،وغيرها من التقييمات األخرى ذات الصلة
دعوتك للتقدم بطلب للحصول على فرص أخرى قد تكون متوفرة أو تصبح متاحة أو وضعك في االعتبار من أجلها
االتصال بك فيما يتعلق بالطلب الذي قدمته أو أي فرصة أخرى أو التواصل بشأن التغييرات
التحقق من صحة فحوص المراجع ،وإجراء فحوصات للخلفية حسب االقتضاء ،وإجراء فرز لألطراف الذي يتم
رفضها
تسهيل توظيفك وإدارة عملية توظيفك ،إذا تم تعيينك
االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية التي تشمل المتقدمين للوظائف ،والتي قد تشمل تقديم التقارير إلى الهيئات
الحكومية
توفير فرص لك لتقديم مالحظاتك على تجربتك ،على سبيل المثال من خالل استطالع رأي
إجراء تحليل التجاهات المتقدمين للوظائف لفهم ممارسات التوظيف لدى  RTXوتحسينها
التحقق من هويتك لضمان األمان ألحد األغراض األخرى المدرجة هنا
ضمان أمان األنظمة اإللكترونية لشركة  RTXأو تحسينه
الحماية من االحتيال
إجراء تحقيقات داخلية واالمتثال لاللتزامات القانونية

مع من تشارك شركة  RTXالمعلومات الشخصية التي تجمعها؟

ال تقوم شركة  RTXببيع معلوماتك الشخصية أو مشاركتها خارج مجموعة شركات  ،RTXباستثناء:
•

•
•
•
•

مقدمي الخدمة الذين تبقي عليهم شركة  RTXألداء خدمات نيابةً عنها .تقوم شركة  RTXبمشاركة معلوماتك
الشخصية فقط مع مقدمي الخدمة الذين قامت شركة  RTXبفرض قيود عليهم بشكل تعاقدي بشأن استخدام المعلومات
أو اإلفصاح عنها باستثناء ما هو ضروري ألداء الخدمات نيابةً عنها أو لالمتثال للمتطلبات القانونية
ً
االمتثال لاللتزامات القانونية ،بما في ذلك ما إذا كان مطلوبًا منَّا القيام بذلك بموجب القانون ،استجابة لطلب قانوني
مشروع من سلطات إنفاذ القانون أو الجهات التنظيمية الحكومية األخرى
التحقيق في نشاط غير قانوني مشتبه فيه أو فعلي
منع الضرر المادي أو الخسارة المالية
دعم بيع أو نقل كل أو جزء من أعمالنا أو أصولنا (بما في ذلك ما يحدث خالل اإلفالس)

هناك العديد من مقدمي الخدمات يساعدون شركة  RTXفي أنظمة تقديم طلبات التوظيف عبر اإلنترنت .وتقوم هذه الجهات
المقدمة للخدمات بإدارة مواقع ويب ،وتوفير وسائل تخزين احتياطي ،والمساعدة في إعالنات الوظائف ،وإتاحة المقابالت عبر
الفيديو ،وتسهيل توظيف المرشحين .وقد تقوم شركة  RTXأيضًا باالستعانة بمقدمي خدمات آخرين ،ولكن أي مقدم خدمة يتم
االستعانة به لألغراض المحددة في هذا اإلشعار يوفر الخدمات بموجب عقد كما هو مذكور أعاله.
أين تقوم شركة  RTXبتخزين معلوماتك الشخصية؟
نظرا ألن شركة  RTXشركة عالمية لها مواقع في العديد من البلدان المختلفة ،فربما نقوم بنقل معلوماتك من كيان قانوني إلى
ً
آخر أو من دولة إلى أخرى لتحقيق األغراض المذكورة فيما سبق .وتشمل هذه البلدان ،على األقل ،الواليات المتحدة ،والعديد
من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،وكندا  ،وبلدان أخرى ،بما في ذلك بعض الدول في آسيا .وسوف ننقل معلوماتك
الشخصية بما يتفق مع المتطلبات القانونية المعمول بها وبالقدر الالزم فقط لألغراض المبينة فيما سبق.
تعتمد شركة  RTXعلى اآلليات القانونية المتاحة لتمكين النقل القانوني للمعلومات الشخصية عبر الحدود .وإلى حد اعتماد
شركة  RTXعلى الشروط التعاقدية القياسية (وتسمى أيضًا الشروط النموذجية) أو القواعد الملزمة للشركة لتخويل النقل ،فإن
شركة  RTXسوف تلتزم بتلك المتطلبات ،بما في ذلك في حالة وجود تعارض بين هذه المتطلبات وهذا اإلشعار .لقراءة القواعد
الملزمة للشركة لدى شركة  ،RTXيرجى استخدام القائمة المنسدلة على الجانب العلوي األيمن من الخصوصية | شركة
.Raytheon Technologies
كم من الوقت تحتفظ شركة  RTXبمعلوماتك الشخصية؟
بالنسبة للمرشحين غير الناجحين ،سوف تحتفظ شركة  RTXبمعلومات طلب التوظيف لمدة ثالث سنوات كحد أقصى من
تاريخ آخر نشاط ،باستثناء الحاالت التي ينص فيها القانون ،أو اللوائح ،أو المحاكم ،أو اإلجراءات اإلدارية ،أو إجراءات
التحكيم ،أو متطلبات التدقيق على خالف ذلك .بالنسبة للمرشحين غير الناجحين ،تحتفظ شركة  RTXبالمعلومات وفقًا لـ
إشعار خصوصية الموظفين.
إذا كنت ترغب في تحديث معلوماتك الشخصية ،أو تصحيحها ،أو حذفها ،أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني إلى العنوان
 . RTXrecruiting@RTX.comوإذا لم ينص القانون أو اللوائح المعمول بها ،أو المحاكم ،أو اإلجراءات اإلدارية أو
التحكيمية ،أو متطلبات التدقيق على منع الحذف ،سوف تقوم شركة  RTXبحذف معلوماتك الشخصية خالل فترة زمنية معقولة
وتحتفظ فقط بسجل باسمك ،وتاريخ طلبك للحذف ،والوظيفة (الوظائف) التي تقدَّمت إليها ،والدولة التي قدَّمت الطلب منها.
وتحتفظ شركة  RTXبهذه المعلومات إلثبات امتثالها لطلبك.
باإلضافة إلى فترات االحتفاظ بالبيانات ومقدمي الطلبات الذين طلبوا الحذف ،قد تحتفظ شركة  RTXببيانات مجهولة الهوية
ألغراض إحصائية لفهم ممارسات التوظيف وتحسينها.
ما الخيارات التي لديك بشأن كيفية استخدام شركة  RTXلمعلوماتك الشخصية؟

لديك الخيار بشأن تقديم أو عدم تقديم معلوماتك الشخصية لشركة  ،RTXولكن إذا اخترت عدم تقديم معلوماتك ،فلن تتمكن
شركة  RTXمن وضعك في االعتبار للحصول على وظيفة .تطلب شركة  RTXفقط المعلومات التي تحتاجها لتقييم حالتك مع
الوظيفة التي يمكنك تقديم طلب للحصول عليها ،ولمصادقتك عند تسجيل الدخول إلى أنظمتنا لتقديم طلبات التوظيف عبر
اإلنترنت ،وبموجب قد يتطلبه القانون المعمول به.
كيف تستخدم شركة  RTXملفات تعريف االرتباط (الكوكيز) أو تقنيات التتبع األخرى؟
ملفات تعريف االرتباط عبارة عن ملفات نصية صغيرة يتم إرسالها وتخزينها على أجهزة كمبيوتر المستخدمين ،حيث تتيح
لمواقع الويب التعرف على المستخدمين المتكررين ،وتسهيل وصول المستخدمين إلى مواقع الويب ،والسماح لمواقع الويب
بتجميع البيانات الالزمة التي تسمح بإجراء تحسينات على المحتوى .ال تؤدي ملفات تعريف االرتباط إلى إتالف أجهزة كمبيوتر
صورا رسومية شفافة ،غالبًا ما تكون بحجم بكسل واحد فقط ،حيث تتيح لمواقع
المستخدمين أو ملفاتهم .وتُعتبر إشارات الويب
ً
الويب تتبع النشاط على الموقع.
تستخدم شركة  RTXكل من ملفات تعريف االرتباط وإشارات الويب على موقع ( Careersالوظائف) ومواقع نشر الوظائف
األخرى لدى شركة  RTXلجمع بيانات االستخدام اإلجمالية والمجهولة حتى يمكن لشركة  RTXتحسين وظائف موقع الويب.
وقد تستخدم شركة  RTXأيضًا ملفات تعريف االرتباط لتحسين تجربة المستخدم .على سبيل المثال ،قد يتيح لك موقع الويب
تحديد لغة و /أو تفضيل موقع جغرافي ،حيث يتم تخزينه للزيارات المستقبلية.
تستخدم مواقع الويب هذه الخاصة بنشر الوظائف أيضًا ملفات تعريف االرتباط من مقدمي الخدمات لشركة  .RTXوتحتوي
ملفات تعريف االرتباط هذه على معرف جلسة إلدارة نشاطك أثناء جلسة ما .يستخدم مقدمو الخدمة لدينا أيضًا ملفات تعريف
االرتباط لتحديد ما إذا كنت قد انتقلت إلى موقع الويب هذا من موقع خارجي ،وذلك لتتبع فعالية المنشورات الخارجية.
إذا كنت ال ترغب في إمكانية الوصول إلى ملفات تعريف االرتباط من خالل هذا الموقع أو أي موقع آخر لشركة  RTXعلى
الويب ،يجب عليك ضبط اإلعدادات في برنامج المتصفح الخاص بك لرفض أو تعطيل استخدام ملفات تعريف االرتباط .يمكنك
العثور على معلومات إضافية حول ملفات تعريف االرتباط وإشارات الويب على
.http://www.allaboRTXookies.org/
ما الذي يجب أن تفه مه بشأن روابط الجهات الخارجية التي قد تظهر على موقع الويب هذا؟
في بعض الحاالت ،قد توفر شركة  RTXارتباطات لمواقع ويب ال تتحكم في شركة فيها شركة  .RTXومع ذلك ،ال تتحكم
شركة  RTXفي مواقع الويب الخاصة باألطراف األخرى ،وال يمكن أن تكون مسئولة عن المحتوى أو ممارسات الخصوصية
المستخدمة في مواقع الويب األخرى .إذا تقدمت بطلب لوظيفة لدى شركة  RTXمن خالل موقع تابع لجهة خارجية ،فسوف يتم
أيضًا تطبيق شروط إشعار الخصوصية لهذا الموقع.
ما المعلومات اإلضافية التي يجب على مستخدمين محددين معرفتها؟
المستخدمون من كاليفورنيا :يمكن للمقيمين في كاليفورنيا سنويًا طلب والحصول على المعلومات التي تشاركها شركة RTX
مع شركات أخرى الستخدامها في التسويق المباشر خالل السنة التقويمية السابقة (بموجب قانون " Shine the Light
ونظرا ألن شركة  RTXال تبيع أو تشارك المعلومات الشخصية للمتقدمين للوظائف مع أطراف أخرى
 "Lawفي كاليفورنيا).
ً
للقيام بأعمال تسويقية مباشرة ،فإن هذا القانون ال ينطبق على المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من المتقدمين للوظائف.
المستخدمون من اال تحاد األوروبي والبلدان األخرى التي لديها قوانين لخصوصية البيانات :يحق لك تقديم شكوى لدى هيئة
حماية البيانات الوطنية أو التابعة للوالية ،والتي قد تسمى أيضًا السلطة اإلشرافية .كما يحق لك أيضًا (1) :طلب الوصول إلى
معلوماتك الشخصية وتصحيحها أو مسحها؛ ) (2طلب وضع قيود على؛ أو ) (3االعتراض على معالجة بعض المعلومات
الشخصية ،والتماس إمكانية نقل البيانات في ظروف معينة .ولالتصال بشركة  RTXبشأن طلب الوصول إلى المعلومات أو

تصحيحها أو مسحها أو االعتراض أو طلب وضع قيود عليها أو على قابلية نقلها ،يرجى استخدام أساليب االتصال المشار
إليها في نهاية هذا اإلشعار.
المستخدمون من الواليات المتحدة :تقوم شركة  RTXبتجميع أرقام الضمان االجتماعي في الحاالت التي يتطلبها القانون مثل
أغراض الضرائب وكشوف المرتبات لموظفيها .وعندما تقوم شركة  RTXبتجميع و/أو استخدام أرقام الضمان االجتماعي،
فإن شركة  RTXتتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان حماية سريتها ،وقصر الوصول إليها بنا ًء على الحاجة إلى المعرفة،
وتطبيق الضمانات الفنية المناسبة وخطط االحتفاظ بالبيانات.
كيف يمكنك تصحيح معلوماتك الشخصية أو تغييرها؟
لتغي ير معلوماتك على أحد أنظمة التقدم بطلبات التوظيف لدى شركة  RTXعبر اإلنترنت ،يمكنك تسجيل الدخول إلى ملفك
الشخصي وإجراء أي تصحيحات أو عمليات حذف مطلوبة .إذا كنت قد قدمت طلبًا لوظيفة عن طريق وسيلة أخرى (مثل البريد
اإللكتروني) ،اتصل بجهة االتصال المحلية الخاصة بالتوظيف .لإلبالغ عن مشكالت في موقع الويب ( Careersالوظائف)
أو إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات ،أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني إلى العنوان .RTXrecruiting@RTX.com
كيفية االتصال بشركة RTX؟
إذا كان لديك أي تعليقات أو أسئلة أو إذا كانت هناك أشياء أخرى يمكننا القيام بها لزيادة فائدة مواقع الويب أو أنظمة نشر
الوظائف التابعة لشركة  ،RTXيرجى إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني إلى العنوان .RTXrecruiting@RTX.com
وإذا كانت لديك أسئلة بشأن ممارسات الخصوصية لدى شركة  ،RTXيرجى إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني إلى العنوان
 . privacy.compliance@RTX.comإذا كنت ترغب في االتصال بمسئول حماية البيانات المعيّن لدى شركة معينة من
شركات  ،RTXأرسل رسالة بالبريد اإللكتروني إلى العنوان  privacy.compliance@RTX.comوسوف نقوم بإحالة
رسالة البريد اإللكتروني القادمة منك إلى المسئول المعني بحماية البيانات (حيثما ينطبق ذلك).
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