
Workday paziņojums par privātumu ārējiem kandidātiem 

 

Cienījamais kandidāt, 

Paldies par izrādīto interesi saistīt savu karjeru mūsu uzņēmumā. Zemāk esam aprakstījuši, kā izmantosiet Circle 

K karjeras lapu (šo tīmekļa vietni).  Piekļūstot šai vietnei, izveidojot profilu un/vai piesakoties vakancei, jūs 

piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat, jums nekavējoties jāatstāj šī vietne. 

Atsauce uz "CK", "mēs", "mums" vai "Uzņēmums" ir atsauce uz Circle K. 

Noteikumi ir sadalīti četrās nodaļās: 

1. Informācija par Circle K un šīs tīmekļa vietnes saturu un mērķi 

2. Privātums un personas dati, tostarp sīkdatnes 

3. Autortiesības un preču zīmes 

4. Lietošanas ierobežojumi un atruna 

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem, sazinieties ar mums. 

1. daļa.  Circle K un šīs tīmekļa vietnes saturs un mērķis 

Circle K ir vadošais Eiropas autotransporta degvielas mazumtirgotājs ar vairāk nekā 100 gadu darbību reģionā. 

Uzņēmums ir Alimentation Couche-Tard, Inc (ACT) pilnībā piederošs netiešs meitasuzņēmums, 

Couche-Tard ir līderis pirmās nepieciešamības preču veikalu un autotransporta degvielas mazumtirdzniecībā 

Skandināvijā, Īrijā un Baltijas valstīs ar ievērojamu darbību Polijā. 

Šajā tīmekļa vietnē ir Circle K karjeras lapa, kas tiek izmantota vakanto amatu reklamēšanai Circle K visā pasaulē  
un pieteikumu saņemšanai uz šiem amatiem. 

Šo vietni kontrolē, pārvalda un administrē Circle K, un šīs tīmekļa vietnes serveris Workday atrodas Īrijā.  

Tīmekļa vietnē var būt saites uz ārējām vai trešo pušu tīmekļa vietnēm. Šie noteikumi neattiecas uz ārējām vai 

trešo pušu vietnēm. Apmeklējot šādas vietnes, jūs to darāt uz savu atbildību, un pirms to izmantošanas jums 

rūpīgi jāizlasa noteikumi un nosacījumi šādās vietnēs. 

2. daļa. Privātums, personas dati un sīkdatnes 

Circle K ir visu šīs tīmekļa vietnes apkopoto un apstrādāto personas datu pārzinis. 

Mēs apstrādāsim personas datus, kas ievākti tieši no jums kā lietotāja. Šīs apstrādes mērķis ir saņemt un 

apstrādāt pieteikumus vakantajiem amatiem mūsu uzņēmumā. Mēs neizmantosim šos datus nekādiem citiem 

mērķiem, ja vien mēs nelūgsim un nesaņemsim jūsu piekrišanu. Apstrādes juridiskais pamats ir līgumisks 

pamats, jo informācija tiek ievākta, lai, iespējams, noslēgtu darba līgumu. 

Turklāt mēs vēlamies izmantot šādus datus, lai uzlabotu vietni, kā arī aizsargātu mūsu vietni un mūsu lietotājus 

no uzbrukumiem un/vai citiem drošības pārkāpumiem. Mēs to darām, pierakstoties tīmekļa serverī un 

izmantojot sīkdatnes, kas ir apkopotas no lietotāju tīmekļa pārlūkprogrammām. 

Mēs cenšamies nodrošināt, lai mūsu IT sistēmas būtu drošas un lai jūsu dati būtu pienācīgi glabāti. Mēs 

apstrādājam jūsu datus IT sistēmās, kas atrodas ES/EEZ. Circle K ir globāls uzņēmums,  un  atvērtās pozīcijas tiek 

ievietotas Circle K karjeras lapā. Amats, par kuru esat izrādījis interesi vai nosūtījis pieteikumu, tiks pārskatīts 

lokāli valstī, kurā atrodas darba piedāvājums. 



Mēs nekad nepārdosim nekādus par jums ievāktos datus, bet mēs izmantojam apakšuzņēmējus IT 

pakalpojumiem, kuriem ir piekļuve jūsu datiem. Tomēr šī piekļuve ir paredzēta tikai tiem nolūkiem, kādiem tā 

tika ievākta, kā aprakstīts iepriekš. 

Kad atlases process ir beidzies,  sistēmā izveidotais kandidāta profils tiks saglabāts 180 dienas. Jūs varat 

pieprasīt savu datu un profila dzēšanu jebkurā laikā, sazinoties ar mums  privacy@circlekeurope.com. Jūs varat 

atjaunināt/dzēst savu kandidatūru un/vai pieteikuma profilu pats, ieejot portālā Workday un atverot savu 

kandidāta profilu un/vai pieteikumu vēsturi. 

Izmantojot vietni, jūs saprotat un piekrītat no jums ievākto personas datu, žurnālu un sīkdatņu apstrādei 

saskaņā ar šeit aprakstītajiem noteikumiem. 

Dati tiek ievākti un apstrādāti personāla atlases un darbā pieņemšanas procesa ietvaros. 

Dati tiek ievākti tieši no jums, tāpēc jūs kontrolēsiet, kādus datus jūs iesniedzat. Dati, kas apzīmēti ar "*", jums 

ir obligāti jāsniedz, ja vēlaties pieteikties amatam. 

Personas dati: vārds*, e-pasts*, tālrunis*, adrese, personīgā tīmekļa vietne, dzimums, dzimšanas datums, 

fotoattēls un papildu komentāri. Kā arī iepriekšējā nodarbinātība, izglītība, projekti, kursi, līderības pieredze, 

sertifikāti, valodu prasmes, ģeogrāfiskā mobilitāte, autovadītāja apliecība, IT zināšanas vai jebkura cita 

informācija, ko jūs norādiet savā CV 

Papildu faili: CV faila formātā*, motivācijas vēstule, visi citi pielikumi, kurus varat pievienot un iesniegt. 

Darbā pieņemšanas procesadati: kompetenču novērtējumi, kandidātu apmācības, kandidātu novērtēšana, 

intervētāju komentāri.   

Trešo pušu novērtēšanas rīki:  Mēs varam izmantot trešo pušu novērtēšanas pakalpojumus, lai pārbaudītu 

kandidātus pirms pieņemšanas darbā kā daļu no mūsu kandidātu atlases procesa. Šie trešo pušu pakalpojumu 

sniedzēji var saņemt pamatinformāciju par kandidātiem, piemēram, vārdu, e-pastu, tālruņa numuru, lai 

uzaicinātu kandidātu uz novērtējumu un veidotu attīstības plānus gadījumā, ja kandidāts tiek nodarbināts. 

Novērtējumu rezultāts tiek nodots atpakaļ Circle K iekšējai apstrādei.  

Personāla atlases procesa ietvaros mēs varam iesaistīt MI (Mākslīgā Intelekta) analītiku kandidātu novērtēšanai. 

Šādu MI analītiku izmantos tikai tad, ja kandidāts būs devis savu piekrišanu. 

Kas ir emuāri? 

Emuāri ir ieraksti par pieprasījumu, ko pārlūkprogramma veic tīmekļa serverim.  Ieraksts žurnālā parasti satur 

informāciju par to, kādu pārlūkprogrammu izmantojat, kādu operētājsistēmu izmantojat, no kādas IP adreses 

nāk pieprasījums un kādu informāciju pieprasāt (piemēram, šajā lapā), pievienojot laiku un datumu. 

Mēs izmantojam tīmekļa žurnālā sniegto informāciju tikai analītiskiem mērķiem un tīmekļa servera un tīmekļa 

vietnes nodrošināšanai.  Ieraksti tiek glabāti [?? dienas] pirms tā dzēšanas. 

Kas ir sīkdatnes (“cookies”)? 

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko saglabā tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram,  MS Edge,  Google 

Chrome, Firefox vai Safari) datorā vai mobilajā tālrunī. Tie ļauj vietnēm saglabāt tādas lietas kā lietotāja 

iestatījumus. Jūs varat iztēloties, ka sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes "atmiņu", ļaujot tai atpazīt lietotāju un 

atbilstoši reaģēt. 

Kā izslēgt sīkfailus? 

Parasti ir iespējams apturēt jūsu pārlūkprogrammas sīkdatņu pieņemšanu vai pārtraukt sīkdatņu pieņemšanu 

no konkrētās tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu iestatījumus. Šie 

iestatījumi parasti ir atrodami pārlūkprogrammas izvēlnē "Opcijas" vai "Iestatījumi". Lai izprastu šos 

iestatījumus, varat  izmantot pārlūkprogrammas opciju "Palīdzība", lai iegūtu papildinformāciju. 
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3. daļa. Autortiesības un preču zīmes 

Visu šīs Tīmekļa vietnes saturu, ieskaitot tekstu, dizainu, izkārtojumu, grafiku, fotoattēlus, formātu un citus 

Tīmekļa vietnes elementus, aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības. 

Izņemot šeit norādītos gadījumus, jūs nedrīkstat modificēt, kopēt, reproducēt, pārpublicēt, augšupielādēt, 

publicēt, pārsūtīt vai izplatīt jebkādā veidā nekādus materiālus no šīs Tīmekļa vietnes, tostarp kodu un/vai 

programmatūru. 

Jūs nedrīkstat lejupielādēt nekādus materiālus no šīs Tīmekļa vietnes, pat personiskai, nekomerciālai lietošanai, 

izņemot jūsu personīgo profilu, jūsu nosūtītos pieteikumus un/vai vakances aprakstus, kas ir pieejami. 

4. daļa. Lietošanas ierobežojumi, atruna un atbildības ierobežojums 

Šī Tīmekļa vietne un tās saturs ir nodrošināts, lai reklamētu vakantās vietas Circle K un saņemtu pieteikumus uz 

šiem amatiem.  Jūs varat piekļūt šai tīmekļa vietnei tikai šiem nolūkiem (piekļūstot vakantajiem amatiem un/vai 

piesakoties uz tiem). 

Circle K neuzņemas atbildību par informāciju, kas var būt neatbilstoša vai nepareiza, lai gan mēs vienmēr 

cenšamies iegūt atjauninātu informāciju.  Tas ietver publicēto amatu vai ar tiem saistītas informācijas esamību. 

Tīmekļa vietnes saturs tiek nodrošināts, pamatojoties uz principu "tāds, kāds tas ir" un "kāds tas ir pieejams". 

Circle K negarantē, ka Tīmekļa vietne būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Circle K patur tiesības jebkurā laikā 

pārskatīt Tīmekļa vietni vai atsaukt piekļuvi Tīmekļa vietnei vai tās daļām. 

Attiecībā uz šīs vietnes pieejamību, precizitāti, uzticamību vai saturu netiek sniegta nekāda tieša vai netieša 

garantija, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar garantijām par īpašumtiesībām, pārkāpumiem, tirgojamību vai 

piemērotību noteiktam mērķim, attiecībā uz šīs vietnes pieejamību, precizitāti, uzticamību vai saturu. Circle K 

negarantē materiālu precizitāti vai pilnīgumu, kā arī jebkādu padomu, viedokļu, paziņojumu vai citas vietnes 

vidū attēlotas vai izplatītas informācijas ticamību. Jūs apzinaties, ka jebkāda paļaušanās uz jebkuru šādu 

atzinumu, padomu, paziņojumu, memorandu vai informāciju būs jūsu vienīgais risks. Circle K patur tiesības pēc 

saviem ieskatiem labot kļūdas vai izlaidumus jebkurā vietnes daļā. Circle K var veikt jebkādas citas izmaiņas 

vietnē, materiālos un produktos, programmās, pakalpojumos vai cenās (ja tādas ir), kas aprakstītas vietnē 

jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt netiešās garantijas, tāpēc iepriekš minētie izņēmumi uz jums var 

neattiekties. Šādā gadījumā Circle K atbildība tiks ierobežota līdz likumā atļautajam vislielākajam apjomam. 

Jūs piekrītat, ka Circle K, ieskaitot tā filiāles un saistītos uzņēmumus, klientus, partnerus un to attiecīgos 

darbiniekus, amatpersonas, direktorus, darbuzņēmējus, pārdevējus, piegādātājus, licences ņēmējus, cesionājus, 

tiesību pārņēmējus, apdrošinātājus un aģentus, nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, 

īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, zaudētu peļņu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu, kas izriet no jūsu 

piekļuves šai vietnei vai tās izmantošanas, vai nespējas piekļūt šai vietnei vai jebkurai saistītai tīmekļa vietnei, 

pat ja Circle K ir skaidri informēts par šādu zaudējumu iespējamību. 

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt zaudējumus un nekaitēt Circle K un tā filiāles un saistītos uzņēmumus, tā 

klientus un kopuzņēmuma partnerus, kā arī to attiecīgos darbiniekus, amatpersonas, direktorus, 

darbuzņēmējus, pārdevējus, cesionājus, aģentus un tiesību pārņēmējus par jebkādām izmaksām, prasībām, 

zaudējumiem, radītājiem postiem vai citām saistībām, kas izriet no jūsu piekļuves vietnei vai tās izmantošanas, 

pārkāpjot šos noteikumus vai pārkāpjot likumu. 

Mēs cenšamies atjaunināt informāciju šajā tīmekļa vietnē, bet tas ne vienmēr tā var būt.  Mēs nevaram 

uzņemties nekādu atbildību par neprecīzu vai novecojušu informāciju, kas atrodama šajā vietnē, tostarp, bet ne 

tikai, par jebkuru izsludināto vakanto amatu. 

Mēs varam periodiski atjaunināt šo politiku. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem tīmekļa vietnē vienmēr būs 

pieejama atjaunināta politika. 


