
Workday isikuandmete töötlemise tingimused kandideerijatele 

  

Lugupeetud kandideerija 

täname teid huvi eest karjääri vastu meie ettevõttes.  Allpool oleme kirjeldanud Circle K karjäärivõimaluste lehe 

(selle veebilehe) kasutamise tingimusi.  Sellele veebilehele juurdepääsu, enda profiili loomise ja/või taotlemisega 

nõustute käesolevate tingimustega.  Kui te ei nõustu, palume teil sellelt veebilehelt kohe lahkuma. 

Viide "CK", "meie" või "Ettevõte" on viide Circle K-le. 

Oleme jaganud tingimused neljaks osaks: 

1. Teave Circle K ning selle veebilehe sisu ja eesmärgi kohta 

2. Privaatsus ja isikuandmed, sealhulgas küpsised 

3. Autoriõigused ja kaubamärgid 

4. Kasutuspiirangud ja  välistused 

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust. 

1. osa.  Circle K ning selle veebilehe sisu ja eesmärk 

Circle K on Euroopa juhtiv maanteetranspordi kütuste jaemüüja, kes on regioonis tegutsenud üle 100 aasta. 

Ettevõte on täielikult äriühingu Alimentation Couche-Tard, Inc (ACT) kaudses omandis olev tütarettevõtja. 

Couche-Tard on Skandinaavia, Iirimaa ja Balti riikide mugavuspoodide ja maanteetranspordi kütuse jaemüügi 

liider, olulise esindatusega Poolas. 

Käesolev veebileht annab infot Circle K karjäärivõimaluste kohtaja seda kasutatakse globaalselt vabade 

ametikohtade reklaamimiseks Circle K-s ja nendele ametikohtadele kandideerimiseks. 

Seda veebilehte kontrollib, haldab ja haldab Circle K ning seda veebilehte majutatakse Iirimaal, kus asub Workday 

peaserver.  

Veebileht võib sisaldada linke välistele või kolmandate osapoolte veebilehtedele. Käesolevaid tingimusi ei 

kohaldata väliste või kolmandate osapoolte veebilehtede suhtes. Kui külastate selliseid veebilehti, teete seda 

omal vastutusel ja peaksite enne nende kasutamist hoolikalt lugema selliste veebilehtede tingimusi. 

2. osa. Privaatsus, isikuandmed ja küpsised 

Circle K on kõigi sellel veebilehel kogutud ja töödeldud isikuandmete vastutav töötleja. 

Töötleme isikuandmeid, mis on kogutud otse teilt kui kasutajalt. Selle töötlemise eesmärk on vastu võtta ja 

töödelda sooviavaldusi ametikohtadele meie ettevõttes. Me ei kasuta neid andmeid ühelgi muul eesmärgil, kui 

me ei küsi ega saa teie nõusolekut selleks. Töötlemine toimub lepingulisel alusel, kuna andmeid kogutakse 

töölepingu võimalikuks sõlmimiseks. 

Lisaks soovime kasutada kogutud andmeid veebilehe paremaks muutmiseks ning kaitsmaks meie veebilehte ja 

meie kasutajaid rünnakute ja/või muude turvarikkumiste eest. Me teeme seda veebiserverisse sisselogimiste 

andmete ja küpsiste abil, mis mõlemad on kogutud kasutajate veebilehitsejatest. 

Meie eesmärk on tagada, et meie IT-süsteemid on turvalised ja teie andmed on nõuetekohaselt salvestatud. 

Töötleme teie andmeid Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas s asuvates IT-süsteemides.  Circle K on 

globaalne ettevõte ja  kõik avatud  ametikohad postitatakse Circle K karjäärivõimaluste veebilehele. Ametikoht, 

mille vastu olete  huvi esitanud või  taotlenud, vaadatakse üle kohalikus üksuses, kus vakants on avaldatud. 



Me ei müü kunagi teie kohta kogutud andmeid, kuid kasutame IT-teenuste alltöövõtjaid, kellel on juurdepääs 

teie andmetele. See juurdepääs on siiski üksnes eesmärkidel, milleks andmeid koguti, nagu eespool kirjeldatud. 

Kui kandideerimisprotsess on lõppenud, säilitatakse  süsteemis teie loodud profiili  180 päeva. Võite igal ajal 

taotleda oma andmete ja profiili kustutamist, võttes meiega ühendust aadressil  privacy@circlekeurope.com. 

Kandidaadi ja/või rakenduse profiili saate ise uuendada/ kustutada, logides sisse Workday'sse ja liikudes oma 

kandidaadi profiili ja/ või rakenduste ajaloo juurde. 

Veebilehte kasutades kinnitate, et mõistate ja nõustute teilt kogutud isikuandmete, logide ja küpsiste 

töötlemisega siin kirjeldatud tingimustel. 

  

Andmed, mis on kogutud ja mida töödeldakse värbamisprotsessi käigus. 

Andmeid kogutakse otse teilt, nii et saate kontrollida, milliseid andmeid esitate. Kui soovite kandideerida 

ametikohale, on tärniga "*" märgitud andmed kohustuslikud. 

Isikuandmed: Nimi*, e-post*, telefon*, aadress, isiklik veebileht, sugu, sünniaeg, foto ja täiendavad 

kommentaarid. Lisaks varasemale töökogemusele, haridusele, projektidele, kursustele, juhtimiskogemusele, 

tunnistustele, keeleoskusele, geograafilisele liikuvusele, juhilubadele, IT-teadmistele või muule teabele, mida 

esitate oma elulookirjelduses.   

Lisafailid: CV failivormingus*, kaaskiri, motivatsioonikiri, muud lisatavad ja esitatavad manused.   

Värbamisprotsess:  pädevushinnangud,  kandidaatide koolitus,  kandidaatide paremusjärjestus, intervjueerijate 

kommentaarid. 

Kolmanda osapoole hindamise vahendid:  võime kasutada kolmandat osapoolt kandidaatide testimiseks 

värbamisprotsessi osana enne lõpliku otsuse tegemist. Need kolmandad osapooled võivad saada kandidaadi 

kohta põhilist teavet, nagu nimi, e-post, telefoninumber, et kutsuda kandidaat hindamisele ja koostada 

arengukavad juhul, kui kandidaat on tööle võetud. Hindamiste tulemus saadetakse sisemiseks töötlemiseks  

Circle K-sse.  

Värbamisprotsessi osana võime kaasata tehisintellekti analüüsi kandidaatide hindamiseks. Sellist tehisintellekti 

analüüsi kasutatakse ainult juhul, kui kandidaat on andnud selleks oma nõusoleku. 

Mis on veebilogid? 

Veebilogid on kirjed päringust, mille teie brauser veebiserverile esitab.  Logikirje sisaldab tavaliselt teavet selle 

kohta, millist brauserit te kasutate, millist operatsioonisüsteemi kasutate, millisest IP-aadressilt päring on tehtud 

ja millist teavet te taotlete (näiteks see leht), millele on lisatud kellaaeg ja kuupäev. 

Me kasutame veebilogidess esitatud teavet ainult analüütilistel eesmärkidel ning veebiserveri ja veebilehe 

turvamiseks.  

Mis on "küpsised"? 

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebilehitseja salvestab (nt  MS Edge,  Google Chrome, Firefox või Safari) 

teie arvutis või mobiiltelefonis. Need võimaldavad veebilehtedel salvestada selliseid asju nagu kasutaja 

eelistused. Võid öelda ka, et küpsised pakuvad veebilehel "mälu", võimaldades sellel kasutajat ära tunda ja 

asjakohaselt reageerida. 

Kuidas küpsiseid välja lülitada? 

Tavaliselt on võimalik peatada oma brauseri poolt küpsiste aktsepteerimine või peatada teatud konkreetselt 

veebilehelt küpsiste aktsepteerimine. Kõik kaasaegsed brauserid võimaldavad teil oma küpsiste eelistuste 

seadeid muuta. Need seaded leiate tavaliselt teie brauseri menüüst "Valikud" või "eelistused". Nende sätete 

mõistmiseks saate  lisateabe saamiseks kasutada brauseris suvandit "Spikker". 
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3. osa. Autoriõigused ja kaubamärgid 

Kogu selle veebilehe sisu, sealhulgas veebilehe tekst, kujundus, kujundus, kujundus, graafika, fotod, vorming ja 

muud elemendid, on kaitstud intellektuaalomandi õigustega. 

Välja arvatud siin märgitud juhtudel, ei tohi te muuta, kopeerida, reprodutseerida, uuesti avaldada, üles laadida, 

postitada, edastada ega levitada mis tahes selle veebilehe materjale, sealhulgas koodi ja/või tarkvara. 

Te ei tohi sellelt veebilehelt alla laadida ühtegi materjali, isegi mitte teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks, 

välja arvatud teie enda profiili, teie saadetud rakendusi ja/või ametikoha kirjeldusi, mis on kättesaadavaks 

tehtud. 

4. osa. Kasutamise piirangud, välistused ja vastutuse piiramine  

See veebileht ja selle sisu on esitatud selleks, et reklaamida vabu ametikohti Circle K-s ja võtta vastu 

kandideerimisavaldusi nendele ametikohtadele.  Sellele veebilehel pääsete juurde ainult sel eesmärgil (vabadele 

ametikohtadele juurdepääs ja/või nende taotlemine). 

Circle K ei vastuta teabe eest, mis võib olla ebapiisav või ebakorrektne, kuigi meie eesmärk on alati esitada 

uuendatud teave.  See hõlmab reklaamitud ametikohtade olemasolu või nende üksikasju. 

Veebilehe sisu on esitatud "nagu on" ja "nagu saadaval". Circle K ei garanteeri, et veeleht on katkematu 

ligipääsuga või veatu. Circle K jätab endale õiguse veebilehte igal ajal muuta või veebilehele või selle osadele 

juurdepääsu tühistada. 

Seoses selle veebilehe kättesaadavuse, täpsuse, usaldusväärsuse või sisuga ei anna Circle K mingit otsest ega 

kaudset garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, omandiõiguse garantiisid või mitterikkumist, turustatavust ega 

sobivust konkreetseks otstarbeks. Circle K ei garanteeri materjalide täpsust ega täielikkust ega veebilehe kaudu 

kuvatava või levitatava nõuande, arvamuse, avalduse või muu teabe usaldusväärsust. Te kinnitate, et igasugune 

tuginemine mis tahes sellisele arvamusele, nõuandele, avaldusele, memorandumile või teabele on teie ainurisk. 

Circle K jätab endale õiguse oma äranägemise järgi parandada vigu või väljajätmisi veebilehel mis tahes osas. 

Circle K võib teha veebilehel, materjalides ja toodetes, programmides, teenustes või hindades (kui neid on) mis 

tahes muid muudatusi igal ajal ette teatamata. 

Mõned jurisdiktsioonid ei võimalda kaudsete garantiide välistamist, seega ei pruugi ülaltoodud välistused teie 

suhtes kehtida. Sellisel juhul on Circle K vastutus piiratud seadusega lubatud ulatuses. 

Te nõustute, et Circle K, sealhulgas tema sidusettevõtted, kliendid, partnerid ja nende vastavad töötajad, 

ametnikud, direktorid, töövõtjad, müüjad, tarnijad, litsentsiandjad, õigusjärglased, kindlustusandjad ja agendid, 

ei vastuta mitte mingil juhul otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või kaasnevate kahjude, saamata jäänud kasumi 

või äritegevuse katkemise eest, mis tuleneb teie juurdepääsust sellele veebilehele või selle kasutamisele või 

võimetusest sellele veebilehele või mis tahes seotud veebilehel juurde pääseda või seda kasutada. isegi kui Circle 

K-le on selliste kahjude võimalikkusest selgesõnaliselt teatatud. 

Nõustute kaitsma, hüvitama kahju ja hoidma vabad kahjunõuetest Circle K-d ja selle sidusettevõtteid, selle 

kliente ja ühisettevõtte partnereid ning nende vastavaid töötajaid, ametnikke, juhte, töövõtjaid, müüjaid, 

omandajaid, agente ja õigusjärglasi mis tahes kulude, nõuete, kahjude, kahjude või muude kohustuste eest, mis 

tulenevad teie juurdepääsust veebilehele või selle kasutamisest neid tingimusi rikkudes või seadust rikkudes. 

Püüame sellel veebilehel olevat teavet värskendada, kuid see ei pruugi alati nii olla.  Me ei saa võtta vastutust 

sellel veebilehel leiduva ebatäpse või aegunud teabe eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes reklaamitud 

ametikohtade eest. 

Võime käesolevaid tingimusi perioodiliselt uuendada. Meie lehe külastajatele on veebilehel alati saadaval 

uuendatud eeskiri. 

 


