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Thông báo bảo mật  

 
 Hệ thống tìm kiếm ứng viên của Takeda  

Workday là hệ thống tìm kiếm ứng viên được sử dụng bởi Takeda để quản lý quá trình tuyển dụng và sàng lọc 

các đơn xin việc. Hệ thống cho phép ứng viên nộp đơn cho một công việc cụ thể hoặc cho phép Takeda thông 

báo đến người xin việc về các cơ hội nghề nghiệp phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ giáo dục của 

mỗi cá nhân.  

Cách thu thập thông tin cá nhân của Takeda  

Thông qua đơn xin việc làm và thông tin tổng quát, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm:  

 
• Tên đầy đủ, địa chỉ email và các thông tin liên lạc khác,  
• Chi tiết về trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc,  
• Chi tiết về công việc trước đây với Takeda và/hoặc các chi nhánh của Takeda (nếu có),  
• Hình ảnh của bạn khi chọn phỏng vấn qua video 
• Thông tin bồi thường (nếu có),  
• Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng trang web nghề nghiệp của Takeda như địa chỉ IP và cookies.  
• Các loại dữ liệu cá nhân khác được thu thập có thể bao gồm (nếu phù hợp và được phép một cách hợp pháp 

hoặc được yêu cầu): thông tin liên quan đến người khuyết tật để sắp xếp việc truy cập và đảm bảo cơ hội 

bình đẳng / chống phân biệt đối xử.  

Cơ sở pháp lý hoạt động  

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để Takeda thực hiện các yêu cầu của bạn nhằm xác định có 

nên ký hợp đồng lao động với bạn hay không để phục vụ lợi ích hợp pháp của Takeda về quản lý quá trình 

tuyển dụng.  

Nếu đơn xin việc của bạn không thành công thì Takeda có thể, trong trường hợp không có phản đối từ bạn, lưu 

giữ dữ liệu cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về bất kỳ cơ hội việc làm tương tự trong tương lai. Trong 

trường hợp dữ liệu cá nhân cần có sự chấp thuận từ bạn, bạn cũng có thể yêu cầu thu hồi thông tin trên bất cứ 

lúc nào bằng cách liên hệ với Takeda - xem thêm trong phần Yêu cầu và Khiếu nại dưới đây.  

Nguồn dữ liệu cá nhân  

Takeda thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ người nộp đơn. Ngoài ra, Takeda cũng có thể thu thập từ những 

nguồn khác, chẳng hạn như tham khảo từ những công ty tuyển dụng trước và thông tin kiểm tra lý lịch làm việc 

từ những bên cung cấp việc kiểm tra lý lịch, nếu được phép một cách hợp pháp hoặc được yêu cầu.  

Khi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn, Takeda sẽ thông báo cho bạn biết thông tin nào là bắt buộc, thông tin nào là 

tự nguyện. Nếu bạn chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, có thể Takeda sẽ từ chối xử lý đơn xin của 

bạn.  
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Cách Takeda Sử dụng Dữ liệu Cá nhân  

Takeda sử dụng các dữ liệu cá nhân thu thập được cho các mục đích sau đây (“Mục đích”):  

• Để đánh giá sự phù hợp của ứng viên đối với việc làm tại Takeda,  

• Để quảng bá cơ hội việc làm cho các cá nhân đã đăng ký,  

• Chia sẻ thông tin làm việc tại Takeda, và  

• Tìm kiếm thông tin phản hồi qua các cuộc khảo sát trực tuyến về việc xin việc làm và kinh nghiệm 
phỏng vấn.  

 

Cách Takeda bảo vệ Dữ liệu Cá nhân  

Takeda và/hoặc các chi nhánh của tổ chức này duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính, kỹ thuật thích 

hợp nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không bị mất, sử dụng sai, truy cập trái phép, bị tiết lộ, sửa đổi 

và/hoặc phá hủy.  

Tiết lộ và Chia sẻ Thông tin Cá nhân  

Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Workday có thể được tiết lộ, xem và sử dụng bởi Nhân Sự của Takeda, 

họ sẽ chia sẻ những thông tin đó với các cá nhân (bao gồm cả các nhà quản lý tuyển dụng và người phỏng vấn) 

tham gia vào quá trình tuyển dụng.  

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ bởi Takeda với các chi nhánh của công ty nhằm Mục đích để 

Takeda và/hoặc các chi nhánh hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý tương ứng.  

Takeda và/hoặc các chi nhánh có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, nhà thầu hoặc các bên thứ ba khác 

("Bên thứ ba") nhằm triển khác các dịch vụ cho công ty hoặc nhân danh công ty, bao gồm, nhưng không giới 

hạn, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm Mục đích Takeda và/hoặc các chi nhánh của Takeda có thể chia sẻ dữ 

liệu trên với các “Bên Thứ ba” đó. Takeda đã triển khai các hợp đồng thích hợp với các Bên thứ ba để ngăn họ 

sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân trừ khi cần thiết để thực hiện các hợp đồng dịch vụ được ký với Takeda, 

hoặc thay mặt Takeda, hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.  

Takeda có thể phải chuyển dữ liệu cá nhân cho các chi nhánh hoặc cho bất kỳ Bên thứ ba nào thực hiện bên 

ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu và/hoặc Thụy Sĩ, hoặc đến các quốc gia không cùng mức độ bảo mật như các 

quốc gia trên, nhưng Takeda và/hoặc các chi nhánh của công ty đã thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm 

bảo rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cũng được bảo mật toàn vẹn.  

Quyền lợi của bạn  

Các cá nhân ở Châu Âu có quyền dữ liệu nhất định có thể bị giới hạn và/hoặc hạn chế. Các quyền này bao gồm: 

(i) yêu cầu truy cập và chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ; (ii) hạn chế xử lý hoặc phản đối việc xử lý dữ 

liệu cá nhân của họ; và (iii) quyền chuyển dữ liệu. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được đề cập ở trên, 

vui lòng sử dụng thông tin liên hệ dưới đây. Các cá nhân ở EU cũng có quyền khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá 

nhân của họ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương.  
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Thời hạn Takeda lưu giữ Dữ liệu cá nhân  

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết cho các mục đích mà nó đã được thu thập theo luật pháp 

địa phương và quy định và nhu cầu kinh doanh hợp pháp.  

Nếu đơn xin việc của bạn không thành công, thông thường Takeda sẽ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một 

khoảng thời gian nhất định, có thể được xác định cụ thể hơn theo luật pháp hiện hành của địa phương, các yêu 

cầu trong hợp đồng (bao gồm các yêu cầu với các bên thứ ba) và/hoặc bất kỳ thời hạn lưu giữ nội bộ nào đang 

được áp dụng, sau thời hạn đó dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa.  

Nếu đơn xin việc làm của bạn thành công thì dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển vào hồ sơ nhân viên của 

bạn.  

Yêu cầu và khiếu nại  

Nếu bạn yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn muốn cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa nó, 

hoặc nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào hoặc muốn gửi khiếu nại bằng văn bản về chính sách bảo mật của Takeda, 

vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản bao gồm tên, và thông tin liên lạc (ví dụ như điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ 

hòm thư) cho chúng tôi tại:  

Văn phòng bảo mật dữ liệu:  

Người nhận: Data Protection Officer  

Địa chỉ hòm thư:  

Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-

Opfikon (Zuerich), Switzerland  

Địa chỉ email: privacyoffice@takeda.com  

Takeda sẽ trả lời những yêu cầu đó trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc. Takeda hiểu được các yêu cầu của 

từng nước khác nhau trong việc quản lý dữ liệu cá nhân, do đó chúng tôi hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu 

có liên quan để giải quyết các yêu cầu hoặc khiếu nại về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.  

Ngày có hiệu lực: thông báo bảo mật này có hiệu lực từ tháng 4 năm 2018.  

Site Cookies: Các trang nghề nghiệp của Takeda sử dụng các cookie và các công nghệ tương tự. Bằng việc sử 

dụng trang web nghề nghiệp của Takeda, bạn đã đồng ý với Thông báo Bảo mật của chúng tôi, bao gồm Báo 

cáo Cookie của chúng tôi. 


