EK-2: ASİST Çalışan Adayları ve Stajyer Adaylarına İlişkin Aydınlatma Metni

ASİST BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ELEKTRONİK HABERLEŞME LTD. ŞTİ. 6698 SAYILI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN VE STAJYER
ADAYI AYDINLATMA METNİ

ASİST BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ELEKTRONİK HABERLEŞME LTD. ŞTİ. (“ASİST”), aday başvuru
formundan kaynaklı kişisel verilerinizin işlenmesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
(“KVKK”) uygun olarak gerekli teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin
işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan
hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

İŞLENEN KİŞİSEL BİLGİLER
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu
kapsamda isminiz, telefon numaranız, eğitim durumunuz, sağlık durumunuz gibi sizi tanımlayan tüm
bilgiler sizlerin kişisel verisidir.
Kişisel verilerin işlenmesi ise, bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, açıklanması,
kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
ASİST olarak siz değerli adaylarımızın kişisel verilerini KVKK’da yer alan birtakım veri işleme şartlarına bağlı
kalarak işlemekteyiz.
İşlediğimiz kişisel verileriniz ve bu verileri hangi veri işleme şartına bağlı kalarak işlediğimiz ile ilgili detaylı
bilgileri aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı İmza

Doğum tarihi
Cinsiyet Medeni
durum

Veri İşleme Şartı (Hukuki sebep)
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin
işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu
olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu
olması
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İletişim Bilgisi
Özlük Bilgileri
Mesleki Deneyim Bilgisi
Görsel ---İşitsel
Veri

E-posta adresi
Cep telefonu numarası
Ev telefon numarası

Askerlik durumu

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin
işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine
zarar
vermemek
kaydıyla
veri
sorumlusunun meşrumenfaatleri içinzorunluolması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu
olması.

Eğitim ve Öğretim Bilgileri
Tecrübe
Eğitim ve Sertifika Bilgileri Yabancı
Dil Bilgisi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin
işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun
meşrumenfaatleri içinzorunluolması.

Fotoğraf

Açık rızanın varlığı.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Siz değerli adaylarımızın ASİST’e ilettiği kişisel verileri;
• Adayların yetkinliklerinin incelenmesi ve istihdam edilecek adayın tespit edilmesi,
• Adayın pozisyona olan uygunluğunun incelenmesi ve doğrulanması,
• İstihdam süreçlerinin değerlendirilmesi ve sağlanması,
• Adayın doğru yerde konumlandırması,
• Adayın, ileride açılacak uygun pozisyonlarda yeniden değerlendirilmesi,
• İstihdam süreç ve imkanlarını yönetmek amacıyla adaylar ile iletişime geçilmesi,
• Adayın daha iyi tanınabilmesi,
• Aday tarafından iletilen talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması,
• Memnuniyet analizinin yapılması, gerektiği durumlarda aksiyon alınması ve bu sebeple adayla iletişime
geçilmesi,
• İstihdam süreçlerinde yardımcı olunabilmesi,
• ASİST ’in kabul ettiği ve/veya uyguladığı politika, prosedür ve mevzuat hakkında adaya bilgi verilmesi ve/veya adayın
onayına sunulması amaçlarıyla işlenmektedir.
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KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Faaliyet kapsamında işlenen kişisel verileriniz bilgilendirmek amacı ile aday referansına aktarılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen aday başvuru formu aracılığıyla otomatik olmayan yollar ile
toplanmakta ve işlenmektedir.
İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
Adaylarımız, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname, kimliğini
ispatlayıcı belge ile e-posta veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veri 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 kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 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 uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30
(otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Siz değerli
adaylarımızın bilgilerine sunarız. Sizleri aramızda görmek dileğiyle.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA SÜREÇLERI ILE İLGİL ÖNEMLİ NOT
ASİST ‘in aday değerlendirme süreçlerinde, adayın hangi kişisel verisini hangi hukuki sebep dahilinde
işlediği bilgisi A başlığında yer almaktadır. Bu kapsamda, A başlığında bulunan tabloda, yanında “açık rızanın varlığı”
ifadesi bulunan kişisel verilerin ASİST’e iletilmesi zorunlu değildir. Dolayısıyla A başlığında bulunan tabloda “açık
rızanın varlığı” ifadesi bulunan kişisel verilerini ASİST’e iletmesi halinde aday, bu kişisel verilerinin işlenmesine ve
aktarılmasına açık rıza göstermiş olacaktır.
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VERI SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Veri Sorumlusu
İnternet Adresi
E-Posta Adresi
Telefon Numarası
Adres

:
:
:
:
:

ASİST BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ELEKTRONİK HABERLEŞME LTD. ŞTİ.
www.asistbt.com.tr
info@asistbt.com.tr
0216 657 08 44
Teknopark İstanbul, Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı NO:1/1C – 1502 Pendik /İST

ADAYIN BİLGİLERİ
Ad, Soyadı
İmzası
Tarihi

:
:
:
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