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ИЗВЕСТУВАЊЕ
При овој обид за регрутирање, ние сме одговорната страна за вашите податоци.
Како планираме да ги користиме вашите податоци
Нашата намера е да ги користиме вашите информации за потенцијално
вработување.
Согласност
Со аплицирањето, вие давате согласност за користење на вашите податоци за да
бидете земени предвид за можности за вработување. Ќе ги користиме податоците
од вашата апликација, како и сите други податоци кои ќе ги дадете во текот на
процесот на аплицирање, како што е кратката биографија. Ние не ги користиме
вашите податоци за други цели.

Споделување и прекуграничен трансфер
Можеме да ги споделиме вашите информации со некои трети страни кои помагаат
во нашето регрутирање, вклучувајќи:
Други компании во организацијата Aptiv кои може да регрутираат;
Обезбедувачи на услуги за менаџирање на статусот на кандидатите и за
комуникации. На пример, ние користиме „системи за следење на
апликантите“ за да ги следиме активните апликации. Од овие трети страни
бараме да ги користат вашите податоци само онака како што ќе им
наложиме.
Ако ја повлечете вашата согласност, ние ќе им наложиме на другите компании во
организацијата Aptiv, како и на нашите обезбедувачи на услуги (обработувачи) да
ги избришат вашите податоци.
-

При процесот на проценување на вашата апликација, може да биде потребно да
се префрлат вашите податоци надвор од Европската Унија, на пример, во
Соединетите Американски Држави. Кога го правиме тоа, се потпираме на
одобрени заштитни мерки, како што се договори за меѓукомпаниски трансфер,
наменети за обезбедување соодветно ниво на заштита на податоците.

Чување
Ќе продолжиме да ги чуваме и обработуваме вашите податоци колку што е
потребно за да ве земеме предвид за вработување и во разумен период за да ја
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документираме усогласеноста со локалните закони во земјата каде се наоѓа
работното место. Можете да ја повлечете вашата согласност во секое време и ние
ќе ги избришеме вашите податоци, освен ако не се бара континуирано чување за
документацијата за усогласеност.

Вашите права
Во зависност од регионот каде што живеете, можете да имате дополнителни
права, вклучувајќи:
-

Право на пристап до копија од вашите податоци.
Право да ги коригирате вашите податоци, доколку се неточни.
Право да ви бидат избришани податоците („право на заборав“).
Право на привремено ограничување на обработувањето на вашите
податоци.
Право да бидете информирани за сите поправки или бришење на личните
податоци или за ограничувањето на обработката на вашите податоци.
Право на тоа копија од вашите податоци да бидат префрлени кај друг
контролор.
Право да не добивате директни маркетиншки пораки.

Контакт
Доколку имате прашања, барања или поплаки за тоа како се користат вашите
лични податоци, можете да контактирате со Aptiv на врската подолу. Ако имате
прашања кои Aptiv не ги разрешил, исто така, имате право да поднесете поплаки
до органите за заштита на податоци во вашата земја.
https://www.aptiv.com/contact-us

