İş Başvuru Formuyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
tarafından hazırlanmıştır.
İş başvuru formunda paylaşacağınız:
1) Ad, soyad bilginiz; size doğru bir şekilde hitap edebilmemiz amacıyla,
2) Doğum tarihi bilginiz, size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve
Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum
sağlayabilmemiz amacıyla,
3) Adres ve iletişim bilgileriniz, sizinle irtibat kurulabilmesi amacıyla,
4) Askerlik durumu bilginiz, sözleşme süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir
durumu olup olmadığının tesbiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum
sağlayabilmemiz amacıyla,
5) Son bitirdiğiniz okul ve tarihi bilgisi, son çalıştığınız işyeri ve süresi, işten ayrılış sebebiniz
ve tarihi iş için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın ve size teklif edilecek olan
pozisyonun tespiti amacıyla,
6) Ehliyet bilgileriniz, size şoförlük yapacağınız bir pozisyon teklif edip edemeyeceğimizin
tespiti amacıyla,
7) Referans bilgilerininiz; hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin
iş için uygun olup olmadığınızı tespit edebilmek amacıyla,
8) Talep ettiğiniz görev bilgisi, size hangi görevi teklif edebileceğimizin değerlendirilmesi
amacıyla,
9) Ücret beklentinize ilişkin bilgiler; ücret teklifimizin tespit edilebilmesi amacıyla Kanun’a
uygun olarak işlenmektedir.
Söz konusu kişisel verilerden, sağlık verilerine ilişkin olan özel nitelikli kişisel verileriniz açık
rızanıza bağlı olarak Kanun’un 5. maddesinde yer alan “açık rızanın alınması”, diğer
verileriniz ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması”,“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olmayan
yollarla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili
mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 2. Organize Sanayi Bölgesi
Celal Doğan Bulvarı No: 65 Başpınar Şehitkamil/Gaziantep adresine yazılı olarak
gönderebilir veya kvkk@zafertekstil.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

