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BAXTER İŞE ALIM PLATFORMU GLOBAL GİZLİLİK POLİTİKASI
Baxter'in çevrimiçi ic bacvuru süreci için bir araç olan bu Baxter İce Alnm Platformu'nu ziyaret ettiğiniz
için tecekkür ederiz. Baxter İce Alnm Platformu'nu kullanmadan önce bu Gizlilik Politikasn'nnn tamamnnn
okumalnsnnnz. Bu Gizlilik Politikasn’nn kabul etmiyorsannz, o zaman Baxter İce Alnm Platformu'nu
kullanmamaln veya kicisel verilerinizi bu platforma veya bu platform aracnlnğnyla göndermemelisiniz ve
Baxter İce Alnm Platformunun tüm özelliklerinden faydalanamayacağnnnzn dikkate almalnsnnnz.
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A.

Veri Sorumlusu

Baxter İşe Alım Platformu, Baxter Healthcare Corporation’a [One Baxter Parkway, Deerfield, IL 600154625] ("Baxter", "biz", "bizim", veya "bize") aittir ve kendisi için ve tüm bağlı kuruluşları adına onun
tarafından işletilmektedir. https://www.baxter.com/location-selector adresinden Baxter ve geçerli
olduğunda başvuru yaptığınız yerel kuruluşun (ayrıntıları iş teklifinde verilen “Yerel Baxter Kuruluşu”)
adı ve adresini inceleyebilirsiniz. Ancak global kariyer platformu için Baxter, Baxter İşe Alım Platformu
ile bağlantılı olarak toplanan, işlenen, kullanılan, açıklanan veya aktarılan kişisel veriler bakımından ilgili
veri koruma kanunu kapsamında veri sorumlusudur.
Baxter, işbu Gizlilik Politikasında tanımlanan bağlı kuruluşları, ardılları, temlik edenleri ve alt
yüklenicileri ile birlikte Baxter İşe Alım Platformu ile ilgili kişisel verilerinizi toplar, saklar, işler,
kullanır ve ifşa eder.
Yukarı
B.

Politika'nın Amacı

İş başvurunuzu işleme koymak için ve burada açıklanan diğer sebeplerle, kişisel verileriniz (bazı yargı
yetkisi bölgelerinde "kişisel olarak tanımlayıcı bilgi" veya "kişisel bilgi" olarak da geçer) dâhil olmak
üzere sizden bazı bilgiler alır ve toplarız.
Bu Gizlilik Politikasının amaçları bakımından "kişisel veri" tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişi
hakkındaki veya doğrudan veya dolaylı olarak böyle bir kişi ile ilgili bilgiler (ör., adınız, e-posta adresiniz,
telefon numarası, Baxter İşe Alım Platformunu ziyaret etmek için kullandığınız cihazın (ör. kişisel
bilgisayarınız, vb.) IP adresi, bunu yaptığınız tarih ve saat ile birlikte ziyaretiniz sırasındaki teknik hususlar
hakkındaki detaylar) anlamına gelir. Ayrıca, Baxter İşe Alım Platformu aracılığıyla isimsiz, istatistiksel
veya toplu bilgiler gibi kişisel olmayan verileri de toplarız. Bu verileri nasıl kullandığımız hakkında bilgi
için aşağıdaki Bölüm E.2'ye bakınız.
Bu Gizlilik Politikası, size Baxter'da işe alım ve istihdam ile ilgili olarak verilerinizi işleme şeklimiz
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konusunda sizi bilgilendirme amacı taşımaktadır.
Yukarı

Baxter İşe Alım Platformu’nun Amacı

C.

Baxter İşe Alım Platformu, çevrimiçi iş başvuru sürecinizi ve bizim işe alım ve yerleştirmemizi
desteklemek için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır. Siz başvuru bilgilerinizi Baxter İşe Alım
Platformu'na girersiniz ve biz bu bilgileri boş pozisyonlarımız için ilgili ve nitelikli adayları bulmak
için kullanırız.
Baxter İşe Alım Platformunda işe alım ve istihdam amaçlı olarak topladığımız kişisel verilerinizi, ilgili
pozisyonlarda vasıflı adayları görevlendirme konusunda Baxter'ın meşru çıkarlarına dayalı bir biçimde
toplar, kullanır, paylaşır ve işleriz.
Aşağıdakiler ile ilgili olarak onayınıza dayalı bir biçimde hareket etmekteyiz:
•

Baxter hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Baxter Yetenek Ağı'na katılmak istediğinizi
belirtirseniz kişisel verilerinizi toplamak, kullanmak, paylaşmak ve işlemek ve kariyer fırsatları
hakkında bildirimler/haber bültenleri göndermek;

•

ilk işe alım süreci sona erdikten sonra, başvuruda bulunmadığınız ancak başvuru yaptığınız işe
benzer işlerde işe alım yapma amacıyla hesabınızı saklamak;

Onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızın iptal edilmesi, geri çekilmeden
önce onayınız doğrultusunda kişisel verilerinizi işlememizin ve kullanmamızın yasallığını etkilemez.
Hesabınızı silmek ve/veya onayınızı geri çekmek isterseniz, lütfen aşağıdaki I bölümünde verilen
bağlantıları izleyin. Ayrıca aşağıdaki K Bölümünde verilen iletişim bilgilerinden bizimle iletişime
geçerek onayınızı geri çekebilirsiniz.
Kişisel verileri meşru çıkarlarımız için ve/veya gerekli olduğu düzeyde yürürlükteki kanunlara uyum
sağlama amacıyla aşağıdaki hususlarda işleme, kullanma ve ifşa etme (aktarım dahil) hakkımızı saklı
tutmaktayız:
i.

isteklerinize cevap vermek,

ii.

yasal işlemlerin gerektirdiği durumlarda yürürlükteki yasa, yönetmelik, yasal süreçlere
uymak ve yasal yaptırım sorguları için,

iii.

borca karşı tedbirler almak ve Baxter İşe Alım Platformu’nun güvenlik ve bütünlüğü ile
kullanıcılarının güvenliğini korumak için.

Yukarı

D.

Politika Kapsamı

Bu Politika sadece Baxter İşe Alım Platformu için geçerlidir. Baxter İşe Alım Platformu'nda, bu Politika
kapsamına girmeyen ve kendi politikalarına sahip olabilecek diğer web sitelerine bağlantılar veya
referanslar görebilirsiniz. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz her web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı
tavsiye ediyoruz. Size kolaylık sağlamak için bu referansları ve bağlantıları sunuyoruz; bu, Baxter'in söz
konusu web sitelerini doğruladığı anlamına gelmez. Bu tür web sitelerindeki etkileşimlerinizden sadece
siz sorumlusunuz ve söz konusu etkileşimler konusunda tarafımızca herhangi bir sorumluluk veya
yükümlülük kabul edilmemektedir. İçerik veya bağlantıları, mahkeme tarafından yasa dışı oldukları veya
üçüncü şahıs haklarını ihlal ettikleri ya da uygunsuz olduklarına karar verilmesi halinde kaldırırız.
Yukarı
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E.

Verileri Nasıl Topluyoruz

Baxter İke Alem Platformu kullanecelarendan iki kekilde bilgi toplar: aktif ve pasif olarak. Aktif veri
toplama, Baxter'e bir ik bakvurusu yapmak gibi, bize gönderdiğinizde sizden veri topladeğemez
durumlare ifade eder. Bu tür bilgiler hem kikisel verileri hem kikisel olmayan verileri içerebilir. Pasif
veri toplama, sizden aktif olarak temin etmediğiniz kikisel veya kikisel olmayan verileri topladeğemez
durumlare ifade eder (ör. Baxter İke Alem Platformu’nu ziyaret ederken web tarayecenezen otomatik
olarak topladeğe ve bize gönderdiği veriler).
1.0

Aktif Veri Toplama

Bir bakvuru süreci yürütmek için akağedaki kikisel verileri sağlamanez istenecektir: iletikim bilgileriniz (eposta adresiniz ve telefon numaranez), kifreniz, adenez, adresiniz, eğitim bilgileriniz (ör. okul ve üniversite
geçmiki), mesleki geçmikiniz ve özgeçmikiniz, nitelikleriniz ve becerileriniz, Baxter için çalekmak
istediğiniz yer ve bölüm ve Baxter hakkenda nasel bilgi sahibi olduğunuz, seyahat tercihleriniz, kehir veya
ülke değiktirme isteğiniz, mevcut ik sonlanderma süreniz, sizi belirli bir ik pozisyonuna yönlendirmik
olabilecek kikinin ade. Ayreca, bize verdiğiniz kikisel bilgilerin yane sera bize verdiğiniz kikisel bilgilere
(referans mektuplare, ik belgeleri vb.) dair güncellemeler ve düzeltmelerle birlikte bize sağladeğenez
kikisel verileri ve verilerinizi daha sonraki ik teklifleri için saklanmasena onay verip vermediğinize dair
bilgileri toplarez.
Bunu yapmaye tercih ederseniz, kikisel verilerinizi LinkedIn gibi sosyal medya profillerinden içe
aktarabilirsiniz.
Herhangi bir ike ya da bok pozisyona bakvurursanez ve biz uygun bir aday olduğunuza inanersak, ike
alem sürecinin bir parçase olarak (örneğin görükmelerde veya değerlendirme merkezlerinde) sizden ek
bilgi isteyebiliriz.
Belli bir pozisyon için seçildiyseniz, ayreca tarama yapabilir ve mesleki geçmikiniz, nitelikleriniz ve
becerileriniz hakkenda bilgi almak için üçüncü taraflara bakvurabiliriz (örneğin, eski ikveren, verdiğiniz
bilgilere dayanarak) ve bakvuruda bulunduğunuz kuruluka uygulanan yerel yasalara göre kabul edilebilir
olduğu durumlarda bir geçmik kontrolünü gerçeklektirebiliriz (örneğin, geçerli yasalaren izin verdiği
durumlarda sabeka kayetlarenen doğrulanmase). Bu tür taramalare ve geçmik kontrollerini, bulunduğunuz
ülkeye göre ve yerel kanunlara tabi olarak Baxter'en mekru çekarena veya sözlü onayeneza dayale bir kekilde
gerçeklektireceğiz.
Sizin tarafenezdan verilen bilgiler ve bu bilgileri verik kekliniz, açek pozisyonlaremez için uygunluğunuza
ilikkin kararla ilgili olduğundan, niteliklerinizi ve eğitiminizi çok dikkatli bir kekilde tanemlamanez hem
sizin menfaatinize hem de bizim menfaatimizedir. Bakvuru bilgileriniz ile bok bir pozisyonun
gereklilikleri arasenda bir eklekme bulursak, İK departmanenen bir üyesi sizinle iletikime geçecektir.
Yerel Baxter Kuruluklaremezdan birinde bir ik için bakvuruyorsanez, bu Yerel Baxter Kurulukunun
yerel İK departmane kikisel verilerinize erikecek ve bu Yerel Baxter Kurulukunun bok pozisyonlare için
uygun bir aday olup olmadeğeneze değerlendirmek üzere kikisel verilerinizi kullanacak ve ikleyecek ve
eğer öyleyse, her biri yukareda açeklandeğe gibi sizinle iletikim kuracakter.
Bir bakvuru sürecini tamamlamamanez durumunda, Baxter, bakvuru süreci serasenda vermik olduğunuz
ve bakvuru sürecine son verene kadar kaydettiğiniz kikisel verileri (iletikim bilgileri, ik tecrübesi, eğitim
ve sertifikalar, eklentiler, anket ve çekitlilik [bu sonuncu yalnez ABD’de)) daha önce doldurduğunuz ve
kaydettiğiniz bilgileri tekrar sağlamaneza gerek kalmadan, sadece daha sonra bakvuru sürecine devam
etmenizi sağlamak amaceyla toplayacak, ikleyecek ve kullanacakter. Bu kikisel veriler bakka amaçlar
için kullanelmayacakter.
2.0

Pasif Veri Toplama

Baxter İke Alem Platformu’muzu ziyaret ettiğinizde pasif olarak bilgi toplamak için teknolojilerden
yararlanabiliriz (yani, bu bilgiler sizin tarafenezdan aktif olarak sağlanmamaktader). Kurum dekendan
bir bakvuru sahibiyseniz/adaysanez, bu teknolojiler kullanmakta olduğunuz cihazen ikletim sistemine
dayale olarak zaman diliminizle ilgili bilgi toplamameza ve Google Analytics'in etkin olup olmadeğene
ve AB Çerez politikase hakkenda uygun bilgilerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini doğrulamameza
yardemce olacakter.
Pasif olarak toplanan bu verileri, Baxter İke Alem Platformu üzerinde herhangi bir yerde verdiğiniz
aktif kikisel bilgilerle ilikkilendirmiyoruz.
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Yukarı
Verilerinizle Ne Yapıyoruz

F.

Sizden veya sizinle ilgili olarak topladığımız kişisel bilgiler, bu Politika'da belirtilen amaçlar
doğrultusunda veya verilerin toplandığı veya sağlandığı sırada özel olarak tanımlanan ve açıklanan
amaçlarla işlenecek, kullanılacak ve açıklanacaktır (aktarma dâhil).
Kişisel verilerinizi satmayacak, kiralamayacak, aktarmayacak, paylaşmayacak veya herhangi bir
üçüncü tarafa başka türlü erişim izni vermeyeceğiz, ancak aşağıdaki kişilere kişisel verilerinizi
aktarabilir, onlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir veya başka türlü erişim izni verebiliriz:
(i)
(ii)

Yukarıda açıklandığı gibi işe alım amaçları için veri sorumlusu olarak hareket eden Yerel
Baxter Kuruluşlarına; ve
Baxter'e teknik, idari veya pazar araştırma desteği sağlayan ve/veya Baxter İşe Alım
Platformu'nun bakımı ve barındırılması için gerekli olduğu şekilde, Baxter Yetenek
Ağının yönetiminin yanı sıra veri depolama hizmeti sunan servis sağlayıcılar olarak görev
yapan üçüncü taraflara. Tüm bu hizmet sağlayıcılar, geçerli yasalara uygun olarak gerekli
gizlilik standartlarına sözleşme ile bağlıdır ve bunlara uymak zorundadır. Baxter, Baxter
İşe Alım Platformu ile ilgili hizmetlerin sunulması için gerekli görmesi halinde (ör: teknik
güvenlik veya coğrafi yayılım) hizmet sağlayıcıları değiştirebilir.

Ayrıca, işletmemizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir kısmını satmamız veya devretmemiz
halinde kişisel verilerinizi aktarma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu tür bir satış veya devrin
gerçekleşmesi halinde, bu durum size bildirilecektir ve kişisel verilerinizi devralan tarafa aktarılmasına
dair onayınızı geri çekebilir veya (uygun şekilde) kişisel verilerinizin aktarılmasına ve kişisel
verilerinizin devralan tarafça işlenmesine veya kullanılmasına itiraz edebilirsiniz.
Bazı hizmet sağlayıcıların kayıtlı ofisleri veya mukim oldukları yerler Avrupa Komisyonu'nun yeterli veri
koruma düzeyi sağlamasına ilişkin bir karar çıkarmadığı AB/AEA dışında ülkeler olabilir. Yürürlükteki
veri koruma yasası gereğince, bu tür alt yükleniciler için uygun koruma tedbirleri oluşturulmuştur - örneğin
uygun veri işleme anlaşmaları yaparak. Kişisel bilgileri şirket kuruluşları arasında aktarırken, Baxter
gereken kişisel bilgilerin ve dahil olan ülkelerin türüne bağlı olarak farklı yasal aktarım mekanizmalarına
(örneğin, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan standart sözleşme hükümleri veya Gizlilik Kalkanı
sertifikası) güvenmektedir. Kişisel bilgilerinizin korunması için yürürlükte olan koruma tedbirleri ile ilgili
ek bilgi almak veya tüm sorularınız için lütfen Baxter ile iletişime geçin.
AB-ABD Gizlilik Kalkanı ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı
Baxter International, Inc. ve iştiraki Baxter Healthcare Corporation'ın her birinin, AB-ABD Gizlilik
Kalkanı Çerçevesi ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi'ne (“Çerçeveler”) uygunluğunu
onaylamıştır. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden ve İsviçre'den alınan tüm kişisel verileri, Çerçevelere
dayanarak sırasıyla, her bir Çerçevenin ilgili İlkelerine tabi tutmaya kararlıyız. Gizlilik Kalkanı Çerçeveleri
hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifikamızı görüntülemek için ABD Ticaret Bakanlığı'nın Gizlilik
Kalkanı Listesi’ni ziyaret edin.
Baxter International Inc. ve Baxter Healthcare Corporation’ın her biri Çerçeveler altında aldığı kişisel
verilerin işlenmesinden sorumludur ve daha sonra kendi adına bir vekil olarak hareket eden üçüncü bir
tarafa aktarır. Baxter International Inc. ve Baxter Healthcare Corporation'ın her biri, ileriye yönelik
aktarma yükümlülük hükümleri de dahil olmak üzere AB ve İsviçre'den kişisel verilerin tüm ileriye
dönük aktarımları için Gizlilik Kalkanı Prensiplerine uyar.
Çerçevelere uygun olarak alınan veya aktarılan kişisel verilerle ilgili olarak, Baxter International Inc.
ve Baxter Healthcare Corporation’ın her biri ABD Federal Ticaret Komisyonunun düzenleyici
uygulama yetkilerine tabidir. Bazı durumlarda, Baxter International Inc. ve Baxter Healthcare
Corporation'ın, ulusal güvenlik veya yasal gerekliliklerini yerine getirmek de dahil olmak üzere kamu
makamlarının yasal taleplerine yanıt olarak kişisel verileri açıklamaları gerekebilir.
Baxter veya Baxter Healthcare Corporation’ın tatmin edici bir şekilde ele almadığına inandıkları
çözüme kavuşturulmamış bir gizlilik veya veri kullanımı endişesi olan bireyler, Birleşik Devletler’de
bulunan üçüncü taraf uyuşmazlık çözümü sağlayıcısıyla (ücretsiz olarak) https://feedback-
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form.truste.com/watchdog/ adresi araciliğiyla iletişime geçebilir.
Gizlilik Kalkani web sitesinde daha kapsamli açiklandiği gibi belirli koşullarda diğer uyuşmazlik çözüm
prosedürleri tükendiğinde bağlayici tahkim başvurusuna bulunma hakkiniz olabilir.
Gizlilik Kalkani Çerçevelerinin İlkelerine uygun olarak, Baxter ve Baxter Healthcare Corporation,
Gizlilik Kalkani Çerçeveleri kapsaminda, Kişisel Bilgilerin toplanmasi veya kullanimi hakkindaki
şikâyetleri çözmeyi taahhüt eder. Baxter ve Baxter Healthcare Corporation’ in Gizlilik Kalkani
Çerçevelerine olan uyumuyla ilgili soru ve şikâyetleri olan AB ve İsviçre vatandaşlar i, öncelikle bu
Gizlilik Beyaninin sonunda verilen iletişim bilgilerini kullanarak Baxter ile iletişime geçmelidir.
Yukar i
G.

Veri Güvenliği

Baxter kişisel bilgilerinizi gizli tutmayi ve kişisel bilgilerinizi yetkisiz, uygunsuz veya kazara erişim,
değiştirme, açiklama, imha veya kayba karşi korumak için makul ve uygun teknik, kurumsal ve idari
önlemleri almayi taahhüt eder.
Kişisel bilgilerinizi korumamizin bir yolu kullanici adi ve şifre kullanmaktir. Bu güvenlik önlemi sadece
kullanici adi ve şifrenizi gizli tuttuğunuzda geçerlidir. Kullanici adiniz veya şifrenizin çalindiğindan veya
yetkisiz kullanildiğindan şüpheleniyorsaniz veya başka bir suçtan şüpheleniyorsaniz, lütfen vakit
kaybetmeden bizimle iletişime geçin. İletişim bilgileri için lütfen K Bölümüne bakiniz.
Baxter İşe Alim Platformu’nu idare eden ve Baxter'e hizmet sunmayla bağlantili olarak kişisel
bilgilerinize erişim sağlayan Baxter alt yüklenicileri, gizliliğinize saygi duymak ve kişisel bilgilerinizi
gizli tutmak zorundadir ve bu bilgileri Baxter için sunduklari hizmetler dişinda herhangi bir amaç için
kullanmalarina izin verilmemektedir.
Yukar i
H.

Veri Gizliliği Hakları

Bazi durumlarda, ülkenizin veri koruma yasalari ve diğer bazi yasa ve yönetmelikler (GDPR dahil) size
kişisel verileriniz ile ilgili haklar verir. Bu haklar ülkeye/bölgeye göre değişir. AB içerisinde
bulunuyorsaniz, bu tür haklar şunlari içerebilir: (1) Baxter'in sizinle ilgili olarak topladiği ve işlediği
kişisel veriler hakkinda bilgilendirilme hakki; (2) bu verilere erişme ve taşinabilir bir kopyasini talep
etme hakki; (3) topladiğimiz kişisel verileri düzeltme hakki; (4) kişisel verilerinizi silme hakki; ve (5)
belirli işleme faaliyetlerine itiraz etme hakki.
Haklarinizi kullanmak için e-posta, telefon veya posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişim
bilgileri için aşağidaki Bölüm K, Bize Ulaşin başlikli kisma bakin. Bu taleplere gereksiz gecikmeler
olmadan cevap vereceğiz. Kişisel verilerinizi yasalara uygun olmayan bir şekilde kulland iğimizi, ifşa
ettiğinizi veya başka bir şekilde işlediğimizi düşünüyorsaniz, ülkenizdeki bir veri koruma yetkilisine
şikayette bulunabilirsiniz.
Bu haklari kullanmaya yetkili kişi olduğunuzu doğrulamak amaciyla takip veya iletişim bilgisi
talebinde bulunabiliriz.
Yukar i
I.

Veri Saklama, Silme ve İmha

Kişisel verilerinizi yalnizca - hesabinizi devre dişi birakarak sizin tarafinizdan silinmediyse - toplandiği
amaç elde edilene kadar ve bunun ötesinde, aşağida açiklandiği gibi koruyacağiz:
Geçerli yasalar kapsaminda izin verilen ölçüde ve olursa, bilgilerinizi sistemdeki son etkin tarihinizden
sonra 365 güne kadar saklayacağiz*. Verilerinizin bu süre boyunca saklanmasi, ilginizi çekebilecek
diğer müsait pozisyonlar hakkinda size bilgi verebilmemizi sağlamaktadir. Bu süreden sonra, kişisel
verilerinizi yürürlükteki yasanin gerektirdiği veya izin verdiği süre boyunca saklayacağiz, örneğin
yürürlükteki veri saklama yükümlülüklerine uymak gibi.
*Almanya'da bulunuyorsaniz, bilgilerinizi 6 aya kadar saklayacağiz.
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Hesabınızı silmek veya işe alım ve işe yerleştirme için sağladığınız Baxter İşe Alım Platformu'ndaki
verilerinizi silmek isterseniz lütfen aşağıdaki talimatları izleyin:
Baxter İşe Alım Platformu Hesabının Silinmesi:
https://baxter.wd1.myworkdayjobs.com/baxter/login adresinden hesabınızı silebilir ve aynı zamanda
hesabınızı ziyaret ederek ve giriş yaparak tüm kişisel verilerinizin kalıcı olarak silinmesini
isteyebilirsiniz. .
Baxter İşe Alım Platformu Hesap Verileri Silme Süreci:
Hesabınızı sildiğinizde, tüm kişisel ve başvuru verileri hemen görünürlükten ve aramalardan kaldırılacaktır.
Bunu takiben, verileriniz geri alınamayacak şekilde, kalıcı olarak silinecektir.
Ek olarak, (1) Baxter hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Baxter Yetenekleri Ağı'na katılmak için ve (2) ilk
işe alım süreci sona erdikten sonra gelecekteki iş teklifleri için hesabınızı tutmamız için bize sağladığınız
verilerinizin
silinmesini
istiyorsanız
lütfen
https://www.applytracking.com/expunge/expungerequest/bURMs1AKDG6g-MNmC5u97A2 bağlantısını
kullanın.
Yukarı
J.

Gizlilik Politikası'ndaki Değişiklikler

Sunduğumuz yeni Baxter İşe Alım Platformu özelliklerini, ürünlerini veya hizmetlerini ve sizin
hakkınızda bilgi kullanımımızı nasıl etkileyebileceğini tanımlamak için bu Gizlilik Politikasını düzenli
olarak güncelleyebiliriz. Bu Gizlilik Beyanında önemli değişiklikler yaparsak, değişikliklerin
yürürlüğe girmesinden önce bu siteye bir bildirim göndeririz. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son
bilgiler için bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz. Size bildirimde bulunmadan ve
itiraz etmek için fırsat vermeden kişisel verilerinizi önemli olarak farklı bir şekilde kullanmayacak
veya bir başka kuruluşa kendi amaçları için kullanması için yeni bir ifşa gerçekleştirmeyeceğiz.
Yukarı
K.

Bize Ulaşın

Bu Politika veya Baxter İşe Alım Platformu'nun bilgi uygulamaları hakkında herhangi bir sorunuz,
yorumunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa, lütfen https://www.baxter.com/location-selector
adresinden yerel Baxter kuruluşunuz ile iletişime geçin.
Ayrıca bize yazabilirsiniz:
Baxter International Inc.
DİKKATİNE: Baş Gizlilik Görevlisi/Veri Koruma Görevlisi, Küresel Gizlilik Ofisi
1 Baxter Parkway, Deerfield, IL ABD 60015
Ayrıca Baxter International, Inc., 1 Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015, adresindeki Baxter ile 1-844294-5418 numaralı telefondan Etik ve Uyumluluk Hattı ile irtibata geçebilirsiniz; privacy@baxter.com
Sorularınıza yanıt vermek ve dikkatimize sunduğunuz sorunları gidermek için makul adımlar atacağız.
Gizlilik veya veri kullanımıyla ilgili sizi memnun edecek şekilde çözümleyemediğimiz bir sorununuz
varsa lütfen ABD'deki üçüncü şahıs anlaşmazlık çözüm sağlayıcımızla irtibata geçin (ücretsizdir):
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
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