ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Çalışan Adayları İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni,
çalışan adaylarının işe uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan
DATASERVİS BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“DATASERVİS”) tarafından
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine
getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
DATASERVİS olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle
kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve
özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.
Kişisel verilerinizin bir bölümü, DATASERVİS tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla
işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de KVKK hükümleri gereğince, kişisel
verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve
haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.
Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Prosedürümüzü
sizler ile ayrıca paylaşacağız.
Veri Sorumlusu
KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak, Türkiye Cumhuriyeti
Kanunlarına uygun şekilde Anonim Şirket olarak kurulup faaliyetine devam eden ve
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 542513-0 numarasında kayıtlı, H.Rıfat Paşa Mah.
Perpa Tic. Merk. A Blok K.2 No.30 Şişli/İstanbul Adresinde Bulunan DATASERVİS
BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirketimiz tarafından işbu
Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi
KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel
verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz, dataservis.net alan adlı web sitemiz
üzerinden tarafımıza gönderdiğiniz CV’nizde yer alan kişisel veri niteliğindeki kimlik
(ad-soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi, uyruk, imza, cinsiyet, medeni durum bilgisi),
iletişim ( cep telefonu numarası, telefon numarası, e-posta adresi), görsel
kayıt(fotoğraf), eğitim, diploma bilgileri, geçmiş iş tecrübesine ilişkin bilgiler, yabancı
dil bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi, meslek içi eğitim bilgileri, alınan
sertifikalar/kurslar/ödüller/takdirler, referanslar (ad-soyadı, çalıştığı kurum, telefon
numarası, meslek bilgisi), ehliyet bilgisi, askerlik durum bilgisi, hobilere dair bilgi ve
tamamlayıcı nitelikteki bilgilerinizi içermektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler ve Saklama Süresi
Kişisel verileriniz, sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden
kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örneğin sözleşme öncesi müzakere
dönemi nedeniyle veri işlenmesi), hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için
zorunlu olan durumlar, gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız
(örneğin özgeçmişinizde yer alan ve bizle paylaştığınız özel nitelikli kişisel verilerle
ilgili olarak), kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi, Şirketin ilgili mevzuat
çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirket ile aranızda
oluşabilecek muhtemel iş sözleşmesinin ifası, Şirketin haklarınızı her zaman ön planda
tutarak meşru menfaatini sağlayabilmesi (örneğin en uygun pozisyona en uygun
adayın yerleştirilmesi için mülakatların yapılması) hukuki sebepleriyle işlenmekte
olup, DATASERVİS bünyesinde hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda 1 yıl süre
ile sınırlı olmak üzere saklanacaktır.
Kişisel Verileri İşleme Amaçları
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve
aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:
•
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Çalışan Adayı Seçme ve
Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin
Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin
Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası temel amaçlarıyla,
•
İş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi
çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda
sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi ve tarafımıza

paylaştığınız bilgilerin doğrulunun teyidi, iş görüşmeleri esnasında kişinin beyan
ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve
kaydının yapılması, istihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili
departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin
tespiti, işle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti, iş
görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek
uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
iletişimin sağlanması, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin
planlanması ve icra edilmesi kapsamında; personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
mükerrer başvuruların takibi, şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan
kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve
menfaatlerin planlanması ve icrası, yetenek-kariyer gelişimi faaliyetlerinin
planlanması ve icrası
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi, insan kaynakları
süreçlerinin yönetimi kapsamında kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel
kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz
kişilere aktarılabilecektir. DATASERVİS, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen
kişilerle paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu Aydınlatma
Metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde,
yalnızca KVKK’ nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde
işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Tarafınıza ait kişisel verilerin:
a)

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b)

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d)
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
e)
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme,
f)

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

g)
Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak
aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen yöntemlerle DATASERVİS’ e iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün
olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.
İletişim Bilgileri:
DATASERVİS BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Posta Adresi: H.Rıfat Paşa Mah. Perpa Tic. Merk. A Blok K.2 No.30 Şişli/İstanbul
E-posta Adresi: kvkk@dataservis.com

