إخطار خصوصية المرشح

نلتزم بحماية البيانات الشخصية لجميع المتقدمين على الوظائف .يجب أن تقرأ هذا اإلخطار قبل بدء التقديم ،لتعرف طريقة تعاملنا مع
بياناتك الشخصية.
يجب قراءة إخطار خصوصية المرشح جنبا ً إلى جنب مع سياسة خصوصية نيوم.
نعتمد على ثالث مستندات قانونية ،لتحديد شروطنا الرئيسية:
أ) إخطار خصوصية المرشح هذا.
ب) سياسة خصوصية نيوم ،التي تحدد القواعد العامة التي تتعامل بها نيوم مع أي بيانات شخصية.
ج) سياسة ملفات تعريف االرتباط لنيوم ،التي تشرح متى وكيف تجمع نيوم ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك ،عند زيارة منصاتنا.

 -1التعريفات
في إخطار خصوصية المرشح ،حددنا التعريفات التالية:
يُقصد بمصطلح "المتقدم للوظيفة" أو "أنت" األفراد الذين يتقدمون للحصول على وظيفة في نيوم ،ومن هم في مرحلة التقييم
لتوظيف في نيوم.

أ)

ب) يُقصد بـ"نيوم" أو "نحن" شركة نيوم (شركة مدرجة في المملكة العربية السعودية تحت رقم سجل تجاري 1010504644
وعنوانها المسجل في مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت ،الدور الثاني مبنى  ،01-INحي النخيل  12382ـ الرياض ،صندوق
بريد  10الرياض  ،11411المملكة العربية السعودية).

 -2ما هي البيانات الشخصية التي نجمعها؟
يُقر جميع المتقدمين للوظائف ويوافقون على استخدامنا للبيانات الشخصية التالية ،من أجل تقييم طلب التوظيف في نيوم:
●
●
●
●
●
●
●

معلومات االتصال :مثل اسمك ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني.
معلومات الملف الشخصي :مثل تاريخ الميالد ،والجنس ،والجنسية.
معلومات مطلوبة للتوظيف :مثل التعليم والمؤهالت والخلفية المهنية.
معلومات تتعلق بالمسيرة المهنية واألداء في العمل :مثل المستوى الوظيفي\المنصب ،ومعلومات خاصة بالمهارات والخبرات
من األشخاص والجهات المرجعية التي أرفقتها.
المعلومات العامة :مثل حسابات شبكات التواصل االجتماعي المتاحة للجميع.
التواصل وسجالت المراسلة :مثل اتصالنا إلبالغك بمستجدات تقديمك ،أو لدعوتك إلجراء مقابلة.
بيانات التحقق من سجلك :مثل معلومات عن السجالت الجنائية والقضائية( .ملحوظة :سنطلب تصريحا ً منفصالً منك إلنهاء هذا
اإلجراء)

 -3متى تُجمع البيانات الشخصية؟
تُجمع البيانات الشخصية عندما:
أ-

تضيفها أثناء التقديم

ب -تُرسل إلى نيوم أو تجمعها من خالل روابط مواقع إلكترونية تديرها جهات أخرى ،أو من خالل توصيات األشخاص أو الجهات
المرجعية التي أرفقتها.

 -4لماذا نحتاج لبياناتك الشخصية؟
تستخدم نيوم بياناتك الشخصية إلدارة تقديمك ،ويشمل هذا الغرض أسبابا ً تتعلق بما يلي:
● التوظيف :تتعامل نيوم مع بياناتك الشخصية إلدارة تقديمك ،وتقييم طلب التقديم للوظيفة في نيوم ،وللتواصل معك بخصوص
طلب التقديم ،وإجراء أي عمليات تحقق لسجالتك السابقة ،والتوافق مع سياسة التنوع ،وإدارة أي جوانب من عالقة التوظيف
المحتملة.
●

التوافق مع االلتزامات القانونية :للتأكد من التوافق مع التزاماتنا القانونية ،أو التنظيمية ،أو اإلدارية ،أو التزامات الموارد
البشرية المرتبطة بتقديمك.

●

التحقق من صحة البيانات ال ُمرسلة :للتحقق من صحة البيانات الشخصية ،على سبيل المثال :عن طريق التواصل مع األشخاص
والجهات المرجعية المرفقة.

 -5مع من نشارك بياناتك الشخصية؟
-1

قد تشارك نيوم بياناتك الشخصية في رحلة توظيفك ،على سبيل المثال :لترتيب إجراءات السفر ،أو تسهيل عملية االنضمام إلى
نيوم .كما أننا متعاقدين مع جهات خارجية لمعالجة البيانات وتوفير جزء من الخدمة ،ولكننا نلزمهم بعدم التعامل مع ببياناتك
الشخصية دون توجيه مباشر منا .نشارك بياناتك الشخصية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها ،وفي حال شاركنا بياناتك مع
جهة أخرى ،نحرص أن يكون لديها إجراءات ووسائل لحماية البيانات معمول بها.

-2

قد نكون ُملزمين قانونيا ً بمشاركة بياناتك ،على سبيل المثال :بموجب أمر قضائي ،أو للتعاون مع الجهات التنظيمية أو الرقابية
لمعالجة الشكاوى أو استكمال التحقيقات .نتحرك دائما ً بنا ًء على أساس قانوني ،نشارك بموجبه البيانات ونوثق القرارات التي
نتخذها.

 -6ما هي مدة احتفاظنا بالبيانات الشخصية؟
تُخزن بياناتك الشخصية لحين تلبية األغراض التي جُمعت من أجلها وفقا ً لفترات االحتفاظ المحددة ،ولتلبية أي متطلبات قانونية ،أو
تنظيمية ،أو محاسبية ،أو متعلقة بالتقارير.
وفي حال نجحت عملية تقديمك ،سنحتفظ ببياناتك الشخصية إلنشاء سجل الموظف.
أما إذا لم تنجح في تقديمك ،فقد نحتفظ ببياناتك من أجل تحديد مالءمتها للفرص الوظيفية المستقبلية في نيوم .إذا كنت تفضل أال نحتفظ
ببياناتك وتريد إنهاء التقديم ،يمكنك االنسحاب من خالل بيانات التواصل المذكورة باألسفل.

 -7نقاط أخرى
أ)

بالنسبة ألي قضايا أو مسائل لم يتم تناولها في إخطار خصوصية المرشح (على سبيل المثال ،كيف نحمي بياناتك ،وحقوق
بياناتك) وللمزيد من المعلومات ،فضالً اقرأ سياسة خصوصية نيوم.

ب) نشجعك على االحتفاظ بنسخة من إخطار خصوصية المرشح.
ج) يمكنك التواصل معنا من خالل البريد اإللكترونيdata.privacy@neom.com :

