
 
 إخطار خصوصية المرشح

 

طريقة تعاملنا مع  تعرف ل ،التقديم. يجب أن تقرأ هذا اإلخطار قبل بدء ائفالوظعلى بحماية البيانات الشخصية لجميع المتقدمين  لتزمن
 بياناتك الشخصية.

 نيوم.  خصوصية سياسةيجب قراءة إخطار خصوصية المرشح جنباً إلى جنب مع  

 الرئيسية:  شروطناد ديتحل ،مستندات قانونية ثالث نعتمد على

 . هذا أ( إخطار خصوصية المرشح

 .قواعد العامة التي تتعامل بها نيوم مع أي بيانات شخصيةنيوم، التي تحدد ال خصوصية سياسةب( 

 منصاتنا. زيارة ، عنديوم، التي تشرح متى وكيف تجمع نيوم ملفات تعريف االرتباط الخاصة بكلن  االرتباط تعريف ملفات سياسةج( 

 

 التعريفات -1

 في إخطار خصوصية المرشح، حددنا التعريفات التالية:

  التقييمهم في مرحلة  منويُقصد بمصطلح "المتقدم للوظيفة" أو "أنت" األفراد الذين يتقدمون للحصول على وظيفة في نيوم،  أ( 
 ظيف في نيوم.لتو  

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

 ، المملكة العربية السعودية(. 11411الرياض  10بريد 

 

 لتي نجمعها؟ ما هي البيانات الشخصية ا -2

 : وظيف في نيومالت من أجل تقييم طلب ،بيانات الشخصية التاليةلل استخدامناقر جميع المتقدمين للوظائف ويوافقون على يُ 

 االتصال: مثل اسمك ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني. معلومات ●
 الملف الشخصي: مثل تاريخ الميالد، والجنس، والجنسية. معلومات  ●
 ة المهنية.خلفيمعلومات مطلوبة للتوظيف: مثل التعليم والمؤهالت وال  ●
المهارات والخبرات  ب خاصةالمنصب، ومعلومات \معلومات تتعلق بالمسيرة المهنية واألداء في العمل: مثل المستوى الوظيفي ●

 .أرفقتهاالجهات المرجعية التي األشخاص ومن 
 المعلومات العامة: مثل حسابات شبكات التواصل االجتماعي المتاحة للجميع. ●
 أو لدعوتك إلجراء مقابلة. مستجدات تقديمك،إلبالغك ب اتصالنامثل التواصل وسجالت المراسلة:  ●
إلنهاء هذا  . )ملحوظة: سنطلب تصريحاً منفصالً منك والقضائية معلومات عن السجالت الجنائيةمثل : سجلكبيانات التحقق من  ●

 (اإلجراء

 

 متى تُجمع البيانات الشخصية؟ -3

 تُجمع البيانات الشخصية عندما: 

 التقديم  ضيفها أثناءت  -أ

الجهات   األشخاص أو توصيات  ، أو من خالل أخرى  اتجهتديرها  إلى نيوم أو تجمعها من خالل روابط مواقع إلكترونية رسلتُ   -ب
 .أرفقتهاالمرجعية التي 
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 لماذا نحتاج لبياناتك الشخصية؟ -4

 : ما يليب علقتتويشمل هذا الغرض أسباباً ، تقديمكنيوم بياناتك الشخصية إلدارة  ستخدمت

  بخصوص لتواصل معك للوظيفة في نيوم، ولم يتقدالطلب  وتقييم ،تقديمك: تتعامل نيوم مع بياناتك الشخصية إلدارة التوظيف ●
والتوافق مع سياسة التنوع، وإدارة أي جوانب من عالقة التوظيف   ،سجالتك السابقةلجراء أي عمليات تحقق إ، والتقديمطلب 

 المحتملة. 

لتزامات الموارد  اأو  ،أو اإلدارية ،التنظيميةأو  ،القانونيةالتوافق مع االلتزامات القانونية: للتأكد من التوافق مع التزاماتنا  ●
 .كتقديمبالبشرية المرتبطة 

األشخاص  عن طريق التواصل مع على سبيل المثال: التحقق من صحة البيانات الُمرسلة: للتحقق من صحة البيانات الشخصية،   ●
 .المرفقة الجهات المرجعيةو

 

 نشارك بياناتك الشخصية؟  ع منم -5

االنضمام إلى  عملية أو تسهيل ، السفر إجراءاتلترتيب  :، على سبيل المثال توظيفكرحلة في بياناتك الشخصية  قد تشارك نيوم  -1
ببياناتك  معبعدم التعامل  نا نلزمهم لكن، وجزء من الخدمةر وفيتو لمعالجة البيانات خارجية جهات متعاقدين مع  أننا نيوم. كما 

شاركنا بياناتك مع    في حال، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بهانشارك بياناتك الشخصية . منا مباشر الشخصية دون توجيه
 . معمول بها بياناتالحماية لجراءات ووسائل إلديها  يكون أن نحرص أخرى،  جهة

لرقابية  ا التنظيمية أو الجهات للتعاون معأو  ،أمر قضائي بموجبعلى سبيل المثال:  ،كبمشاركة بيانات قانونياً  نكون ُملزمين قد  -2
نشارك بموجبه البيانات ونوثق القرارات التي  ،أساس قانونيعلى نتحرك دائماً بناًء التحقيقات.  و استكمالأ الشكاوىمعالجة ل

 نتخذها.

 

 مدة احتفاظنا بالبيانات الشخصية؟هي   ما -6

أو ، المحددة، ولتلبية أي متطلبات قانونية االحتفاظعت من أجلها وفقاً لفترات تلبية األغراض التي ُجم    لحينتُخزن بياناتك الشخصية 
 تقارير. بال تعلقةمأو  ،أو محاسبية ،تنظيمية

 سجل الموظف. نشاء، سنحتفظ ببياناتك الشخصية إلنجحت عملية تقديمك وفي حال

إذا كنت تفضل أال نحتفظ  .في نيوم المستقبليةلفرص الوظيفية ل  امالءمتهتحديد قد نحتفظ ببياناتك من أجل ف، تقديمكإذا لم تنجح في أما 
 ، يمكنك االنسحاب من خالل بيانات التواصل المذكورة باألسفل. التقديمإنهاء  تريدببياناتك و

 

 نقاط أخرى  -7

  )على سبيل المثال، كيف نحمي بياناتك، وحقوقرشح المفي إخطار خصوصية  لم يتم تناولهاي قضايا أو مسائل بالنسبة أل أ( 
 سياسة خصوصية نيوم. أاقر( وللمزيد من المعلومات، فضالً كبيانات

 . رشحنشجعك على االحتفاظ بنسخة من إخطار خصوصية الم ب( 

  data.privacy@neom.comيمكنك التواصل معنا من خالل البريد اإللكتروني:  ج( 

 

 

mailto:data.privacy@neom.com

