תקנון האתר
להלן יוצג תקנון האתר ,אשר מאגד בתוכו את תנאי השימוש באתר והוא מחייב את כל מי
שבוחר להיכנס לאתר ולעשות בו שימוש כלשהו .על כן ,בטרם השימוש באתר ,הנכם מתבקשים
לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו .ככל ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון,
הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.
הבנק שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה בהתאם לשיקול דעתו.
מטעמים של נוחות בלבד ,האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר ,אולם הוא מתייחס לשני המינים
בצורה שווה.
השימוש בלוח הדרושים באתר הבנק
 .1כלל המשרות המתפרסמות באתר מיועדות לכל הגילאים ,המינים ,המגזרים ,הדתות
והמגדרים.
 .2השימוש באתר מותר ומיועד לצרכים אישים ופרטיים בלבד ,דהיינו לצורך הגשת
מועמדות במענה להצעת עבודה.
 .3הגשת המועמדות ומסירת פרטי המועמד הינה באחריות המועמד בלבד ונעשית מרצונו
החופשי של מגיש המועמדות .האתר יהיה רשאי למנוע גישה ממשתמש לאתר בכל עת
לפי שיקול דעתו המלא ולא תהיה לו כל אחריות בקשר לכך .כן יהיה האתר רשאי
להסיר כל מידע ו/או תוכן לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך .
 .4על הפרטים הנמסרים לאתר בעת ההרשמה להיות נכונים ,מדויקים ואמיתיים.
 .5הבנק מכבד את פרטיות המשתמשים באתר .
 .6הפרטים והמידע שמועמד מוסר ו/או מזין באתר ,במסגרת הגשת מועמדות ,יישמרו
במאגר המידע של הבנק ,כמו כן ,במידה ומועמד מסכים לשמירת פרטיו האישיים ,יהא
באפשרותו לחזור בו מהסכמה זו ,באמצעות הודעה בכתב אל מחלקת משאבי אנוש
בבנק באמצעות Poalim.jobs@poalim.co.il
 .7פרטים אישיים של מגיש המועמדות ימסרו לגורמים מורשים במשאבי אנוש של הבנק,
ו/או לגורמים מורשים במכון המיון אליו יפנה אותי הבנק ,למטרת בחינת מועמדות
למשרות בבנק.
 .8עם מסירת פרטים אישיים לאתר ,הנכם מסכימים בזאת כי נציגי מחלקת משאבי אנוש
של הבנק יהיו רשאים לפנות אליכם ,בין באמצעות דואר אלקטרוני ובין באמצעים
אחרים ,כדוגמת דוא"ל/SMS/טלפון ,לשם קבלת עדכונים מהבנק בקשר למועמדות
למשרה ו/או בקשר עם מידע שיווקי מהבנק.
 .9מחלקת משאבי אנוש נוקטת באמצעים שונים ומגוונים לשמור על המידע המאוחסן
אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים .עם זאת ,האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית
ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.
 .10במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר ,צוות האתר ישמח
לעמוד לרשותכם Poalim.jobs@poalim.co.il

