
 

KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI VE İŞLENMESİ 
HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI 

AYDINLATMA METNİ 
Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 

 

  

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUM ÇALIŞMASI 
KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. 

www.unteksgroup.com 

http://www.unteksgrup.com/


 

 
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA  
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

 

Sayfa 1 / 3 

İçindekiler 
 Tanım .................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

 İşlenen Kişisel Verileriniz ...................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukukı Sebepleri .. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

 Kişisel Verilerinizin Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı . Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

 Kişisel Verileriniz İle İlgili Sahip Olduğunuz Haklar ................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

6.1 İlgili kişi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi; ......................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 
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Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri 
sorumlusu sıfatıyla (Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi) 
tarafından hazırlanmıştır. 
 

 HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 
İş başvurusu alma faaliyeti kapsamında adınızı, soyadınızı, uyruğunuzu, SGK sicil numaranızı, TC 
kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, imzanızı, cinsiyetinizi, askerlik yapıp yapmadığınızı, adli sicil 
bilginizi, Şirket’imizde çalışan yakınınız olup olmadığı, var ise yakınınızın adını ve soyadını, ikametgah 
adresinizi, telefon numaranızı, irtibat numaranızı, öğrenim bilginizi, mesleki eğitim sertifika ve kurs 
bilginizi, yabancı dil bilginizi, bilgisayar ve program yetkinlik bilginizi, staj bilginizi, sürücü belgenizi, 
sağlık sorununuzun olup olmadığı ve var ise engel veya sağlık raporu bilginizi; başvuru tarihinizden 
itibaren 6 ay, tarafımız ile iş akdi kurulduğu takdirde işten ayrılmanızdan itibaren 10 yıl boyunca 
Şirket bünyesinde saklanmak üzere işlenmektedir. 
 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ ? 
Yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinizi içeren “İş Başvuru Formu”nun üst kısmında AÇIK RIZA METNİ 
bulunmaktadır. Mezkur formda bulunan kişisel verilerinizin Şirket’imiz bünyesinde işlenmesine açık 
rıza gösterdiğiniz takdirde, tarafınızca doldurulacak form vasıtası ile kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 
 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ ? 
İş başvuru formundaki verilerinizi, çalışan adayı olarak sizlerin seçme süreçlerinin yürütülmesi amacı 
ile sınırlı olarak işlemekteyiz. 
 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ ? 
Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. 
 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel verileri işlenen ilgili kişi; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileri 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, 

• Kanun’a 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,  

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
 
 
 
 

http://www.unteksgroup.com


 

 
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA  
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

 

Sayfa 3 / 3 

İlgili kişi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi; 
 
İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya 
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce 
bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik 
posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, bize 
ulaştırılmasından itibaren 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Konu ile ilgili 
internet sitemizde (http://www.unteksgrup.com) bulunan KVKK Politikası sekmesinde yer 
alan Veri SAhibi Hak Kullanımı ve Başvuru Formu’nu kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz. 
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