KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Şirketimizde çalışan adayı/stajyer/öğrenci olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”), kamera kayıt sistemleri ve elektronik iletişim kapsamında veri kaynaklarımızdan
elde ettiğimiz kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama
ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma
yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla
onayınızı istemekteyiz.
Unvan:
MERSİS Numarası:
Adresi:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri
sorumlusu olarak ……………………………….. Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Firmamıza gelerek iş başvuru talebinize istinaden paylaşmış olacağınız, ad-soyadı, doğum yeri
ve tarihi, anne/baba adı, eş/çocuk bilgisi, medeni, durum, sürücü belgesi bilgisi, iletişim bilgisi, telefon
numarası, adres, diploma bilgileri, bilgisayar kullanımı, en son çalıştığınız işyeri, talep ettiğiniz görev,
ücret bilgisi, referans bilgileri, sosyal aktivite ve görüntü kaydına ait kişisel verileriniz; şirketimize
yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında Şirket'in insan
kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz;
a. Şirketimize yaptığınız iş başvurusunun alınması,
b. İş başvuru talebinizi değerlendirmek için,
c. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Kurumumuzun personel temin sürecinin
yürütülmesi,
d. İş başvuru talebinizin sonucunu size iletebilmek ve tüm iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

e. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
f. Tesis güvenliği için alınan kamera kayıtları amaçlarıyla alınmakta, kaydedilmekte ve sınırlı
olarak işlemektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi
doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen
kişisel
veri
işleme
şartları
ve
amaçları
dahilinde
aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla
bizimle iletişime geçeceğiniz, elektronik ortamda online platformlar, kariyer portalları, e-posta ve
telefon kanallarıyla elektronik ortamda, elden teslim yoluyla ve fiziki ortamda Şirketimiz bünyesinde
gerçekleştirilen mülakatlar ve elden teslim edilen matbu formlar kanalları üzerinden toplanacaktır.
Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
kapsamında iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması doğrultusunda sözleşmesinin
kurulması veya ifası ile meşru menfaat ve sağlık verilerinizin işe alımınızın değerlenmesi kapsamında
pozisyon gereği zorunluluk teşkil etmesi halinde açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak
toplanmaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bildiririz:
 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması
halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin 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 kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, resmi internet adresimizden, şahsen
veya KEP adresimiz üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve
en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir
maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi
Politika'da düzenlendiği şekilde, Başvuru Formunu kvkk@superholding.com.tr ’ye ileterek
yapabilirsiniz.
Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha
Politikası, Başvuru Formu için “http://www.superenergy.com.tr/” adresinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANIM
Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, şirketinizin Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası’nı okuduğumu ve
anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; Veri
sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan
nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum

Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi
Adı Soyadı :.........................................
Tarih

:........./......../..................

İmza

:.....................................

Süper Elektrik Üretim A.Ş.

KVKK Çalışan Adayı Bilgilendirme Metni

