
 درباره فرآیند داده های شخصی شما
کارکنان داوطلب کننده برای متن روشن  

 
 کارکنان داوطلب عزیز؛

 
به عنوان کنترل  بماساز جانب شرکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری  کارکنان داوطلب کننده برای متن روشناین 

در چارچوب اطالعیه  )ک و ک ک ( و حمایت از داده های شخصی ۶۶۹۸قانون  ۱۰با توجه به ماده  کننده داده
اهداف پردازش داده های شخصی شما ،  مربوط به رویه ها و اصولی که باید در اجرای تعهد روشنایی رعایت شود ،

 کرده و  آمادهو در چارچوب ک و ک ک برای حمایت از حقوق شما  دالیل قانونی ، روش جمع آوری ، انتقال به آنها
می نماییم.اطالع رسانی   

 
العاتی که شما از طریق رزومه های خود و یا از طریق وب سایت هایی که برای دسترسی یه ما می فرستید ما به اط

کیفیتی مربوط به خودتان را  توصیه می کنیم اطالعات شخصی و اطالعات در این مورد کنترل صد در صد نداریم.  
.به اشتراک نگذارید با شرکتمان  

 
پردازش می کنیم؟چه اطالعات شخصی را  -۱  

 
نام ، نام خانوادگی ، تاریخ و محل تولد ، جنسیت ، وضعیت تأهل ، تابعیت ؛ -  
آدرس پست الکترونیکی ، آدرس ، شماره تلفن همراه شما -  
حتما در رزومه خود درج نماییداطالعات خود راجع به سالمتی شما )مانند ناتوانی خود(  -  
ه گواهینامه و دیپلم ، دانش تخصصی ، دانش زبان خارجی ، مهارت های وضعیت تحصیالت ، اطالعات مربوط ب -

 شما ، سمینار و اطالعات دروس ، دانش رایانه ، اطالعات مربوط به نتیجه آزمون
اطالعات مربوط به تجربه کاری خود )به عنوان مثال بخش ها ، شرکت ها ، موقعیت ، مسئولیت ها ، دستمزدی که  -

.ایدبرای آنها کار کرده  ) 
عکس -  
اطالعات گواهینامه رانندگی -  

 اطالعات در مورد سرگرمی های شما
 انتظارات حقوق و دستمزد خود

شماوضعیت نظامی  -  
(اطالعات مرجع شما )نام ، نام خانوادگی ، عنوان ، محل کار ، اطالعات تماس شخص مرجع -  
کرده اید اما ما نمی توانیم پیش بینی کنیماضافه رزومه خود  اطالعات دیگری که شما با اراده خود به -  

 
 

انجام می پذیرددر چارچوب و با توجه به ک و ک ک   
 

سال در شرکت نگه داشته شوند ، و در  تادر صورت عدم تأیید درخواست شغلی ، داده های شما می توانند حداکثر 
در نزد شرکت سهامی عام  فلز سال  ۱۰ تاحداکثر و شروع به کار پس از جدا شدن شما از کار مربوطه صورت تأیید 

نگهداری خواهد شد.   بماسصنعتی تجاری   
 

پردازش می کنیم؟شمار را با چه اهدافی شخصی  داده های -۲  
 

اهداف این توافقنامه در مورد خدمات اشتغال که ما به شما ارائه  با توجه بهاطالعات شخصی شما که در باال ذکر شد 
:می دهیم پردازش می شود  

 
مدیریت فرآیند درخواست شغلی خود ،-  
برای اینکه بتوانیم با شما ارتباط برقرار کنیم ،-  
برای اطمینان از داشتن تجهیزات کافی برای موقعیتی که ما به شما پیشنهاد خواهیم کرد ، -  
 که آیا شما مناسب شغلبرای اینکه بتوانیم با افرادی که می توانیم به آنها مراجعه کنیم مالقات کنیم و مشخص کنیم  -

هستید ، مربوطه  
 



 بیان نماییدبرای اینکه بتوانید اطالعات موقعیتی را که می خواهید کار کنید تعیین کنید ، انتظار دستمزد خود را  -
، را می توانید تعیین نماییدموقعیت ها و تاریخ شروع کار خود کار   

فاده از وسایل نقلیه شرکت ، می توانید از وسیله نقلیه استفاده کنید ،اطمینان از تعیین اینکه آیا در صورت نیاز به است -  
رعایت آیین نامه رویه ها و  که باید با توجه بهتعیین مناسب بودن از نظر سن برای موقعیتی که به شما داده می شود  -

،انجام بپذیرداصول اشتغال کودکان و کارگران جوان   
، شما را بشناسیمبه راحتی توسط بخش منابع انسانی یم بتوانوقتی به مصاحبه می آیید ،  -  
تهیه بتوانیم کار پذیرفته می شود  یک پرونده شخصی  بهکارمند نامزد  اگر کارمند نامزد و در صورت تماس با -

،نماییم  
 قرارداد کار قطع کندشما را در طول و فعالیت  کار انجام که می تواند  می باشید شرایطی  واجد  تعیین اینکه آیا شما -

. ۷۵ماده  ۱۶۳۲قانون مجازات نظامی شمارهو کنترل سازگاری با    
 

کدام روش داده های و بر اساس چه دالیل قانونی پردازش می کنیم؟اطالعات شخصی شما را با  -۳  
 

  تعهدات قانونی خود"توانایی کنترل کننده داده برای انجام ( ۱قانون ) ۵با توجه به ماده  اطالعات شخصی مورد نظر ،
برای منافع قانونی ضروری است ، به شرطی که حقوق  کنترل کننده داده هاو "پردازش داده (  ۲) "اجباری است

پردازش داده های شخصی متعلق به طرفین قرارداد ضروری  "( ۳) "قرار نگیرداساسی شخص مورد نظر آسیب 
به دست آوردن رضایت  "( ۴) د یک قرارداد ارتباط داشته باشداست ، مشروط بر اینکه مستقیماً با ایجاد یا عملکر

صریح "براساس دالیل قانونی ، که به صورت خودکار )برای مثال به صورت خودکار به سیستم ما از طریق اینترنت 
لفن ارسال می شود( یا وسیله های غیر خودکار )به عنوان مثال برای یادداشت کردن بخشی از اطالعاتی که از طریق ت

.به ما داده اید( پردازش می شود  
 

 
 اطالعات شخصی شما را به چه کسی و برای چه اهدافی انتقال می دهیم؟ .۴
 

داده های شخصی مورد نظر شما جهت حل و فصل اختالفات حقوقی یا بنا به درخواست مطابق با قوانین مربوطه می 
 منتقل شوند.توانند به مراجع قضایی یا سازمانهای اجرای قانون مرتبط 

 
 
 حقوق شما در مورد پردازش داده های شخصی چیست و چگونه می توانید به آنها دسترسی داشته باشید؟ .۵
 

"اطالع رسانی در مورد روش ها و قانون ک و ک ک درخواست شما در مورد حقوق شما  ۱۱با توجه به ماده شماره 
به صورت کتبی و  بماسکت سهامی عام  فلز صنعتی تجاری شر ۵بر اساس ماده   اصول برنامه به کنترل کننده داده"

می توانید آن را با امضای موبایل یا آدرس یا از طریق پست الکترونیکی )کپ( امضای الکترونیکی امن و همچنین 
پست الکترونیکی که قبالً توسط شخص مخاطب گزارش داده شده و در سیستم کنترل داده ثبت شده است ، به کنترل 

می توانید  در وب سایت ما منتشر شده است اطالعات و راحتی شما درج فرم درخواستی برای  انتقال دهید.کننده 
 برای مشاهده فرم مربوطه کلیک کنید. استفاده کنید.


