Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde
Sıddık Kardeşler Haddecilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Metni
Sıddık Kardeşler Haddecilik olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple
de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin
korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve
haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak, siz değerli çalışan adaylarımızı KVKK kapsamındaki aydınlatma
yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.
Kişisel Veri: KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade etmektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Sıddık Kardeşler Haddecilik ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda belirtilen amaç
ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki
yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Bu kapsamda; CV'nizde yer alan ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet,
fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, yabancı personel için çalışma izin belgesi,
telefon numarası, e-posta adresi, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları ve güvenlik
kontrolünde alınan kayıtlar tipindeki kişisel veriler Kanun'un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin
3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Sıddık Kardeşler Haddecilik’in
meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
İş başvurularınızın değerlendirme tarihi itibariyle uygun görülmemesi halinde, ileride doğabilecek istihdam
ihtiyacı halinde yeniden değerlendirilmesi adına 1 yıl süreyle Kanun'un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açık
rızanız halinde işlenecektir. Söz konusu 1 yıllık sürenin sona erdiği tarihi takip eden ilk periyodik imha döneminde
iş başvurusu kapsamında şirketimiz bünyesinde işlenen kişisel verileriniz otomatik olarak silinecek, yok edilecek
veya anonim hale getirilecektir.
2.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Sıddık Kardeşler Haddecilik tarafından;
•

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde
belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• İnsan Kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
• İş başvurularınızı değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
• Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,
amaçlarıyla Kanun'da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her
daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
3.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun'un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun
olarak, Şirket İnsan Kaynakları Departmanı yöneticilerine ve Şirket yöneticilerine aktarılmaktadır.
4.

Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri
sorumlusu olan Sıddık Kardeşler Haddecilik ’den talep edebilirsiniz.
Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:
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✓
✓
✓
✓
✓

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
✓ KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün
içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
✓ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için www.siddikkardesler.com.tr
adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilir, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi oluşması halinde aşağıda belirlenen yollarla kanunda
belirlenen asgari unsurları taşımak kaydıyla bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere pratiklik ve kolaylık
sağlamak adına şirketimizce oluşturulmuş başvuru formundan da bu başvuru yöntemlerini kullanırken
faydalanabilirsiniz. (Tarafımıza yapacağınız başvurularda kullanmak için oluşturulmuş Başvuru Formumuz
www.siddikkardesler.com.tr sitesinde mevcuttur)

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Başvuru (İlgili Kişinin ya da yetkilisinin Ankara Asfaltı 105 Evler Halk Sok. 56/11
Kozyatağı/ İstanbul
‘vasi/vekil’ bizzat gelerek yaptığı başvuru)
Ankara Asfaltı 105 Evler Halk Sok. 56/11
Kozyatağı/ İstanbul

Noter Vasıtasıyla Başvuru

Güvenli Elektronik İmza ile Başvuru [Güvenli
elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik info@siddikkardesler.com.tr
Posta (KEP) yoluyla başvurması]
Mobil İmza ya da E-posta ile Başvuru [İlgili kişi
tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve
veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan info@siddikkardesler.com.tr
güvenli elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle]

Tebliğ Aldım

Tarih

İmza

Ad-Soyad
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