İŞ BAŞVURULARINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Özduran Hukuk Bürosu (“Özduran”) olarak veri sorumlusu sıfatımız ile, iş
başvurusu amacıyla ilettiğiniz kişisel veriler bakımından sizi 6698 sayılı
Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu
(“Kanun”)
kapsamında
bilgilendiriyoruz.
İş başvurunuzda yer alan, Kişisel Verileriniz, Kanun’un madde 5/2 (c)
maddesine göre, Özduran ile aranızda arasında bir iş sözleşmesi
kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle, iş başvurunuzu
değerlendirmek ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını
gerçekleştirmek amacıyla, iş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı
ile sizinle iletişime geçmek ve istihdamla ilgili diğer işlemleri
gerçekleştirmek
amacıyla,
yapmış
olduğunuz
iş
başvurunuzun
değerlendirilmesi kapsamında kişisel becerilerinizin başvurmuş olduğunuz
pozisyona uygun olup olmadığını belirleyebilmek için size bir kişilik ve
yetenek testi göndermek, söz konusu testi gerçekleştirmek ve sonuçlarını
değerlendirmek amacıyla açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan;
Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu
menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle ve

olarak

meşru

Başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde Özduran Hukuk Bürosu
tarafından gelecekte oluşabilecek potansiyel iş fırsatları için becerilerinizin
uygun olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla kişisel verilerinizi makul
süreyle saklamak, potansiyel iş fırsatları için sizinle iletişime geçerek söz
konusu fırsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla açık rızanıza ihtiyaç
bulunmadan; toplanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz tarafımıza iş başvurunuzu göndereceğiniz e-postayla,
Özduran Hukuk Bürosu çalışanlarıyla yapacağınız iş görüşmeleri sırasında
sözlü olarak toplanmaktadır.
Belirtmek isteriz ki; Kanun’un 11. Maddesine göre Kişisel verilerinizin
işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme; kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış
işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme, silinme veya yok edilme
işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
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kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kültür Mahallesi Şevket
Özçelik Sokak No:17/5 Alsancak-Konak / İzmir Türkiye adresine yazılı
olarak iletebilir, Noter kanalıyla gönderebilir, güvenli elektronik imza veya
mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.
Başvuruda; a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim
yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi,
telefon ve faks numarası, d) Talep konusu,
Bulunmalıdır. Ayrıca belirtmek isteriz ki; e)Konuya ilişkin bilgi ve belgeler
başvuruya eklenmelidir, f) Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya
temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir, g) Diğer
yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı
tarih, başvuru tarihidir.
Özduran, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz
konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Özduran,
talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve
yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Özduran gereğini en
kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun Özduran
hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya
süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı
öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren
altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.
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