ADNAN TİCARET A.Ş.
“ÇALIŞAN” KİŞİSEL VERİLERİNİN
İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Biz, ADNAN TİCARET A.Ş. (“Şirket”); hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla
işleyeceğimizi size anlatabilmek ve bazı işlemelere ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla
bu Çalışan Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi
her koşulda






Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca,
kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ADNAN TİCARET A.Ş. (“Şirket” veya
“ADNAN A.Ş. ”) tarafından, detayları ADNAN A.Ş. Çalışan Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtildiği üzere, özet olarak aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir.
ADNAN A.Ş. ’nın, 6698 Sayılı Kanun uyarınca İrtibat Kişisi:
E-posta adresi: adnanticaret@hs02.kep.tr

Telefon

: 444 0 629

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek
kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Verisi
İletişim Verisi
Özel Nitelikli Kişisel
Veri
Eğitim Verisi
İş Deneyimi Verisi
Görsel ve İşitsel Veri

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğd
ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyeti
Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz
Özgeçmişinizde yer verdiğiniz dernek/vakıf üyelikleriniz, engelli o
durumunuz, kan grubunuz, sigara kullanımınız, askerlikten muafiy
nedeniniz, adli sicil kaydınız.
Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi,
mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve beceriler
katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi
Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimlerin
isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Fotoğrafınız, varsa selvi (video CV)

Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, asker
durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işy
telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü word, exce
dosyaları

Diğer

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirket ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan
adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli
olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri
kapsamında,
•

•

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında,

•
Şirketimizle iş ilişkisinde olan kişi ve kuruluşların hukuki ve ticari güvenliğinin
temini,
•

Şirketimizin ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi,

•
Şirketimizde çalışanların işe başlama ve özlük süreçlerinin planlanması ve
yürütülmesi,
•

Şirketimizde çalışanların fırsat eşitliğini sağlamak maksadıyla,

•

Şirketimiz bünyesinde yapılabilecek usulsüz işlemleri engellemek maksadıyla,

•

Şirketimizin kurumsal ve ticari işlemlerinin yürütülmesi maksadıyla,

Çalışan kişisel verisi işlenebilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir.
KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini,
mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatlarınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli
verilerinizdir.
Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil
sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi
paylaşmamanızı öneririz.
Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin
metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu
işaretlemekle aşağıda belirtilen durumlarda özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza
vermektesiniz.
Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;





Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini
sağlamak amacıyla Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu
birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında
paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla
paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her
halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Şirket
ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin
aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve
taahhüt etmektesiniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?
Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup
şirketlerimiz, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Sağlık Bakanlığı gibi ilgili
kamu otoritelerine, bankalara, sigorta şirketlerine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tubitak
gibi proje yürütülen ilgili kamu ve özel kurum ve kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ADNAN A.Ş. ’da
yer alan ADNAN A.Ş. Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda
belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak;
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi amacıyla
toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz insan kaynakları
politikaları çerçevesinde ve iş sözleşmenizde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan
yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve
geliştirilmesi amaçlarıyla ve ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek
hukuki sebebiyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda
toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma
Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde ve ADNAN A.Ş. Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel
verileriniz ile ilgili;


Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna
ilişkin bilgi talep etmek,




Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını
öğrenmek

haklarına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde
bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak
suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.
Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı
veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha
edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep
edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu
imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi
değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca
değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili
bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına
bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
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 belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde
bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak
suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADNAN TİCARET A.Ş.
İletişim Linki: www.adnan.com.tr
Adres: Aydınlar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Blv.No:24 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP /TÜRKİYE

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİ

1.
Şirketimiz tarafından, ADNAN A.Ş. Çalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini onaylıyor
musunuz?

Tarih: ..…/..…/ 2021
Okudum, anladım,

Okudum, anladım,

Kişisel Verilerimin Yasal Çerçevede
Çerçevede

Kişisel Verilerimin Yasal

İşlenmesine Açık Rıza Gösteriyorum.

İşlenmesini İstemiyorum.

İşveren / İşveren Vekili
İmza

Çalışan
İmza

