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KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Kişisel verilerinizi,  

 İş başvurularının alınması, 

 İş görüşmeleri ve mülakatların gerçekleştirilmesi, 

 İşe uygunluğunuzun değerlendirilmesi, 

 Bizimle paylaşmış olduğunuz kişilerle referans kontrolü yapılması amaçlarıyla 

işlemekteyiz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARMIYORUZ. 

Kişisel verilerinizi, üçüncü kişi ve kurumlara aktarmamaktayız.   

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE 

DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ? 

Kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden sözlü, yazılı veya elektronik posta ve programlar 

aracılığıyla toplarız. Kişisel verilerinizi, fiziki olarak dosyalarımızda, idari dokümanlarda, 

sadece yetkili kişilerin erişebileceği şekilde saklarız.  

Kişisel verilerinizi, sözleşmelerin kurulması ve ifası (KVKK md.5/2-c)  ile meşru 

menfaat (KVKK md.5/2-f)  gereği işlemekteyiz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR 

NELERDİR? 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

talep etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  



• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel 

verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Kişisel verilerimin işlenmesi açısından; yukarıda yer alan Aydınlatma Metni’ni okuyup 

anladığımı, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarımla ilgili olarak ayrıca ve açıkça 

Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, Aydınlatma Metni’nin örneğinin tarafıma verildiğini 

kabul ve beyan ederim.  

Ad-Soyad Tarih İmza 

   

 

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan her türlü konuda detaylı bilgi için [****] e-posta 

adresini kullanarak bizimle iletişime geçebilir ya da resmi başvuru yapabilirsiniz. Kanun ve 

ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uyulması gerekmektedir aksi takdirde 

isteklerinize olumlu yanıt veremeyebiliriz. 

 

 


