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 העסקה  ל עבור מועמדים פרטיות הצהרת
 יפו בע"מ -ברשות לפיתוח כלכלי תל אביב

 מועמד/ת יקרה, 

מועמדים למשרות כם כמידע אישי אודות "( איסוףאיסוף, שמירה ועיבוד )"הסכמתכם להצהרת פרטיות זו עניינה  
איסוף המידע,   החברה אחראית על  . "(הרשות" או "החברה)"   בע"מ  יפו-הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב בחברת  

החברה   לפרטיות.  זכותכם  את  התשמ"א ומכבדת  הפרטיות,  להגנת  החוק  הוראות  לפי    ותקנותיו  1981-פועלת 
אישי   "(החוק)" מידע  החברה  של  לרשותה  למסור  חוקית  חובה  אין  כי  מובהר  אישי.  מידע  לאיסוף  הנוגע  בכל 

להיות  אודותיכם מעוניינים  הינכם  אם  אולם  אישי  ,  מידע  לה  למסור  נדרשים  הינכם  החברה,  ידי  על  מועסקים 
   . כמפורט בהצהרה זו

 .מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים   צהרה זו ה 

 מטרות והסכמה לאיסוף המידע 

חברה. אנו ל   להתקשרות לתת שירותים  /אוספת מידע אישי אודותיכם היות והגשתם מועמדותכם למשרה   החברה
חברה. נותני שירותים ל  / אוספים מידע זה רק לצורכי הליך המיון והגיוס, בציפייה כי ייתכן שתקלטו בעתיד כעובדי  

לשמה נאסף המידע האישי אודותיכם היא כי בראייתנו הגשת מועמדתכם למשרה מהווה הבעת כוונות המטרה  
 להתקשר בחוזה העסקה עם החברה. 

המייל, אתר האינטרנט ו/או פקס,   כתובתהמידע שנאסף אודותיכם הוא אך ורק מידע שנמסר על ידכם באמצעות  
הליך מידע לחברה במהלך    נמסראו בכל אופן אחר בו  /ו  לחברה  שניתנו  המלצותאו  /וטופס הבקשה, קורות החיים  

 המיון, הגיוס וההתקשרות.  

 : (ךעל יד ימסריש)ככל  הבא האישי)ו/או עשויים לאסוף( את המידע   אוספיםאנו 

מס' תעודת זהות או מספר זיהוי ממשלתי אחר והעתק של תעודה מזהה )אם רלוונטי(;    ;מין   שמך הפרטי ושם משפחתך; 
לידה  פרטי;    ;תאריך  דואר אלקטרונית  שלך, כתובת  חיים, הגשת  פרטי התקשרות: כתובתך, מספר הטלפון  קורות 

  ;כישורי שפה ומיומנויות אחרות הקשורות במשרה   מצב משפחתי;   ;מועמדות למשרה, היסטוריית תעסוקה והשכלה 
לעניין שכר;  ואישורי עבודה   מידע  אזרחי  של    ;( רלוונטי )אם    רפואי מידע    ;מעמד  )אם  תוצאות  בדיקות רקע אחרות 

  הליכי   במסגרת מידע מטעם ממליצים    נתוני הערכה;   מידע בנוגע לוויזה ו/או היתרי עבודה )אם רלוונטי(;   ;רלוונטי( 
מידע הנכלל בקורות החיים שלך, מידע שתספק לגבי תחומי העניין של בנושאי קריירה ופרטים אחרים לגבי  ;  המיון 

אנו עשויים לאסוף מידע שתספק לנו לגבי יחידים אחרים, כגון פרטים על    בחברה; התאמתך או הסמכתך להעסקתך  
 .ממליצים 

בעקיפין, שכן אתר החברה   ידכם  על  גם מידע אשר נמסר  בעוגיות לעשות    עשוייתרה מכך, אנו אוספים  שימוש 
(Cookies.לצרכים תפעוליים, אנליטיים ושיווקיים ) 

 לחברה הסכמתך למסירת פרטים ומידע אישי  

פי חוק למסור מידע אישי לחברה. אולם, אם ברצונך ל על  לגיוס לאינך מחויב  ולעבוד עבור תהליך מיון  חברה 
ולמי מטעמה,  פנייתך לחברה ועצם  בחברה העסקתךבחינת בשירותיה, תידרש למסור מידע אישי לחברה לצרכי 

פרטי קשר, ממליצים לרבות,  מסירת המידע האישי על ידך, בין היתר, באמצעות מסירת קורות החיים שלך,  ו
 סכים למסירת המידע אם אינך מ.  הצהרת פרטיות זותנאי  ול  למסירת המידע האישי לחברהוכיו"ב, הינך מסכים  

כאשר א תוכל לעבור הליך מיון לבחינת העסקתך בחברה.  , הינך מתבקש שלא למסור את המידע האישי ול האישי
אתה מוסר מידע אישי לחברה של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע  

 .לחברה
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 שיתוף המידע עם אחרים

 ,מיוןמסירת המידע נחוצה לש   וככלרק אם    אלאשלישיים  החברה לא תמסור את המידע האישי שלכם לצדדים  
גיוס ולהתקשרות בהסכם העסקה ו/או שירותים בינך לבין החברה, ניהול וניתוח נתונים, או אם החברה נדרשת  

 עשויה לשתף את המידע האישי שלכם עם הצדדים השלישיים הבאים: לכך על פי דין. החברה 

 המידע האישי שלכם עשוי להיות משותף עם הצדדים השלישיים הבאים: 

חברות שכר והנהלת   יועצים מקצועיים; חברות השמה;  קבלני משנה; ם )אפליקציות(;ספקי תוכנה ויישומוני .1
וכיו"ב(;  חשבונות; )כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי  וגופים ציבוריים  רשויות החוק, לרבות    רשויות ממשלה 

סעיף   לפי  הביטחון  התשמ"א  19רשויות  הפרטיות,  הגנת  השימוש  1981-לחוק  ותנאי  החוק  אכיפת  לצורך   ,
 . לצורך התקשרות בהסכמי ההעסקה / שירותיםמשרדי עו"ד ; בשירותי החברה, בהתאם לנדרש על פי כל דין

אנו מסתייעים בצדדים שלישיים כאמור לצורך איסוף המידע  ;  פי בקשתך המפורשת, בכפוף להוראות הדין-על .2
האישי אודותיכם עבורנו. הסכמי ההתקשרות בינינו לבין צדדים שלישיים אלו מבטיחים כי רמת האבטחה  

 והסודיות במהלך איסוף המידע לא תפחת מהסטנדרטים המקובלים בחברתנו. 

 ?יכן נשמר המידעה

דע שלה, אשר החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשמירה ואבטחתו, שהחברה אוספת נשמר במאגר המיהמידע  
והגבלת הגישה, בכפוף ובהתאם להוראות החוק. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, המועבר לצדדים שלישיים, 
יאספו וישמרו בידיהם ובהתאם למדיניות הפרטיות שלהם. הנך מתבקש לעיין בהוראות מדיניות פרטיות של חברות 

הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה להעברתו מחוץ לגבולות ישראל, אם וככל שיתבקש להעביר מידע    .לוא
   זה לחו"ל בהתאם להוראות הדין.

 למשך כמה זמן אנחנו שומרים על המידע האישי?

 על פי דין.   האישי   המידע   נאסף   לשמן   המטרות   מימוש   לשם הוא נדרש    עוד כל  החברה תשמור את המידע האישי אודותיך  

 סודיות ואבטחת המידע 

  מועמדים ההחברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה ופועלת על מנת לשמור על פרטיות   .1
לאבטחת    אמצעים. לשם שמירת המידע, היא מפעילה  1981-בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א להעסקה  

למידע מורשית  בלתי  גישה  או  אובדן  פגיעה,  גניבה,  מפני  למזער את הסיכונים  המיועדים  החברה    .המידע, 
ם,  נוקטת ומשקיעה מאמצים לאבטחת המידע האישי הנשמר על ידה, תוך שימוש באמצעי אבטחה המקובלי

 הצפנה וניהול הרשאות גישה.

עם זאת, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע   .2
ואין החברה יכולה להבטיח כי רמת האבטחה תחסום כל חדירה בלתי מורשת, דלף מידע, ושימוש אסור במידע  

ו מתחייבת,  אינה  החברה  לכן,  החברה.  ומערכות  ממאגרי  שהשירותים  לכך,  לצפות  סביר  באופן  יכול  אינך 
מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם -בחברה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי המידע המשמשות  

 .העסקתך בחברה, בשימוש באתר ובמחשבי החברה, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו 

לשמירה בסודיות על כל מידע אישי המצוי ברשותה אודותיך ולא  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תפעל   .3
 תעביר את המידע אלא על פי הוראות מדיניות זו, למעט אם חויבה למסור מידע זה על פי כל דין/ צו. 

 הצהרת פרטיות זו עלולה להשתנות מעת לעת. 

 לה:  מ/הכי קראתי את הצהרת הפרטיות ואני מסכי ה /הנני מצהיר

  אריךת   ימהחת   חהשם ומשפ

 2021פברואר עדכון: 
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