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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu
sıfatıyla aşağıda sayılan kişisel verileriniz, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz
dâhilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en
güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, sınıflandırılabileceğini ve
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde
işlenebileceğini bildiririz.
Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler
gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak
erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Bu metnin hedef kitlesi Şirketimize iş başvurusu yapan ADAY PERSONELLERDİR.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere
aşağıda yer verilmektedir;
•
•
•
•
•
•
•

Kimlik verisi; T.C Kimlik No, adınız, soyad, baba adı, doğum tarihi ve yeri, cinsiyet, medeni hal,
imza.
İletişim verisi; E-posta adresi, adres/ikametgah belgesi, cep ve ev telefon numarası.
Özel nitelikli kişisel veri; Özgeçmişinizde yazılı olması halinde sağlığınıza ilişkin bilgiler, sabıka
kaydı.
Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil
bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi.
İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri,
çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı, çalışılan işveren iletişim bilgileri)
Görsel ve işitsel veri; fotoğraf,
Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin
adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word,
excel, sunum dosyaları, birinci derece yakınınız iletişim bilgisi, çocuk sayısı, sosyal faaliyet ve ilgi
alanları. mülakat sonuçları.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz iş başvuru tarihinizden itibaren İnsan Kaynakları Departmanı
tarafından sizlere uygun iş pozisyonları doğabileceği düşünülerek 1 yıl süre ile saklanacaktır.
İşbu formda belirtilen kişisel veriler haricinde başvuru esnasında manuel olarak paylaştığınız kişisel
verilerinizi de kayıtlarımıza almak sureti ile işlemekteyiz. Bu nedenle, KVKK kapsamında izin vermek
istemediğiniz hiçbir kişisel verinizi bizlerle paylaşmamanızı rica ederiz.
İş arama faaliyetinizde size yardımcı olabilmek adına, bir fonksiyon olarak sunduğumuz hesabınıza dosya
yükleme özelliğini kullanarak yüklediğiniz dosyalarda da bulunan bilgileri de işliyor oluyoruz. Bu özelliğin
kullanımı tercihinize bırakılmış olmakla birlikte, işlenmesini istemeyeceğiniz bilgilerinizi bu dosyalarda
bulundurmamanızı rica ederiz.
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Kişisel verilerin işlenme şekli ve hukuki sebepleri
Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızda kurulabilecek iş akdinin ifası ve
Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, tamamen veya kısmen otomatik
olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi fiziksel ve/veya elektronik yöntemlerle topluyoruz.
Kişisel verilerin işlenme amacı
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
•

Şirketimizin personel ihtiyaçlarının karşılanmasını amacı ile en uygun personelin tespit edilmesi,
sizlere en uygun iş ve çalışma ortamının tespit edilmesi, ülke ekonomisi için istihdam yaratmak,
işe alım süreçlerinde işveren ve aday personele destek vermek,

Özgeçmişinizde yer alan referanslarınızın KVKK anlamında kişisel verileri bakımından aydınlatma
yükümlülüğü ve açık rıza şartlarının sizler tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. Şirketimiz bu
hususta hiçbir yasal yükümlüğü kabul etmemekte, sizlerden kaynaklanan yasaya aykırı davranışlar nedeni
ile tüm yasal haklarını saklı tutmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Yurt İçi ve/veya Yurt Dışına Aktarımı
Kişisel verileriniz aday personel olduğunuzdan bu aşamada yurt içinde ya da yurt dışında üçüncü kişilerle
paylaşılmamaktadır. Tüm kişisel verileriniz işe alım süreçlerinde değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları
Departmanı tarafından işlenmekte, işe alım sürecinde yetkili işveren vekili haricinde üçüncü kişilere
aktarım yapılmamaktadır.
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KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Aktarılan 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize
iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Şirketimiz tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı
koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi)
istenebilir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi
Yazlık Mah. D-130 Karayolu Cad. No:95 Gölcük Kocaeli adresindeki ofisimize bizzat elden teslim edebilir,
noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir
veya info@paktas.com kurumsal mail adresine iletebilirsiniz.
İş başvurusu yapan aday işbu aydınlatma metni okuduğunu kabul eder.
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