KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN
VE STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni, çalışan ve stajyer adaylarının işe uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan AS
TEKNOLOJİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından kişisel verilerin
işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Şirket bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kanun
çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için
teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması
nedeniyle tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi, Şirket’e sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz
aracılığıyla toplanmaktadır.
Kariyer portalları aracılığıyla paylaştığınız kişisel verilerinizi, Şirket’e bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu
yapmanız yoluyla veya platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri 3.kişilerle paylaşma tercihlerinize göre bu
platformlar içerisinden iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.
Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında ve
yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.
Bu kapsamda; ad, soyadı, iletişim verisi, eğitim verisi, iş deneyimi verisi, referans gösterilen kişi verisi, kimlik verisi,
finansal veri, aile ve yakın verisi ve rızanız olması halinde dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık verisi, sabıka
kaydı, kimlik, ehliyet fotokopisi, fotoğraf, askerlikten muafiyet nedeninden oluşan kişisel verilerinizi;
•
•
•
•
•
•
•
•

İşe alım için özgeçmiş taraması yapılması,
Başvuran adayların görüşmeye çağrılması,
Başvuran adayların değerlendirilmesi,
Aday önerilmesi,
Adaylarla iletişime geçilmesi,
Referans kişileriyle iletişime geçilmesi,
Olumlu adayların İngilizce seviyesinin tespiti,
Adayla ücret üzerinde anlaşılması, amaçlarıyla işlenmektedir.

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına
yalnızca gerekli olan kişisel verileriniz Şirket tarafından işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde
kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında Şirket’in iş birliği içinde olduğu
taraflara, Şirket’e veya Şirket adına hizmet sağlayan taraflara, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum
kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere
aktarılabilecektir.
Şirket, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu
aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde, yalnızca 6698 sayılı
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için
gerekli önlemleri almaktadır.
Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması
Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her
halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İş akdinin başlamaması durumunda kişisel
verileri benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla 2 (iki) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel
verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine KVKK ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile
silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:
•
•
•
•
•
•

•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi
tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızı KVKK ile ilgili olduğunu açıkça içerir talebinizi; şirketimizden temin edebileceğiniz
başvuru formunun imzalı bir nüshasını MASLAK MAHALLESİ MASLAK MEYDAN SK. BEYBI GIZ PLAZA A BLOK Apt.
NO: 1/31 SARIYER/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya
6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile
kvkk@asteknolojik.com adresine göndereceğiniz e- postalar aracılığıyla Şirket’e iletebilirsiniz. Hatırlatmak isteriz
ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla
ek doğrulamalar istenebilir.

AYDINLATMA METNİNDE YAZAN HUSUSLARIN, TARAFIMDAN OKUNUP ANLAŞILDIĞINI
KABUL EDERİM.
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