ETKİN TIBBİ CİHAZLAR ÇALIŞAN / STAJYER ADAYI KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; başvuruda
bulunduğunuz Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Ticaret ve San. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından veri
sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir. İşbu aydınlatma metni, şirketimizin “Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası” doğrultusunda hazırlanmıştır.
2. İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik
Mesleki Deneyim

: Ad soyad, Doğum tarihi, Cinsiyeti, medeni hali, çocuk sayısı,
: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri,
Sertifikalar, Transkript bilgileri ,Yabancı dil bilgisi, bilgisayar
bilgisi..

İletişim
Özlük

: Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon no v.b
: Pozisyon, şirket, çalışma tarihleri, işten ayrılma nedeni vb,
özgeçmiş bilgileri,referans kişisi pozisyon verileri Alınan Ücret
Bilgisi, Ücret beklentisi
:Fotoğraf, şirkete gelmeniz halinde kamera kayıtları
: Gerekli olması halinde talep edilecektir
: Gerekli olması halinde talep edilecektir

Görsel ve İşitsel veri
Sağlık verisi
Adli Veri

Özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermemenizi önemle belirtiriz. Özgeçmişinizin
incelenmesinden sonra gerekli görülmesi halinde işi yapmaya engel halinizin olup olmadığını
belirlemek amacıyla sağlık ve adli sicil veriniz tarafınızdan ayrıca talep edilecektir.
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Hukuki Sebep ve Amaçları
Bu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı
olarak dijital ortamda ve/veya kağıt ortamında işlenmektedir. İş/staj başvurunuzu
değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi 1 yıl süreyle işleyebiliyoruz









Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının yürütülmesi
Hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak
Referans sorgulamak amacıyla işlenmektedir
Fiziksel mekan güvenliğinin temini ( Bu amaç, şirkete gelinmesi halinde geçerlidir)

Web sayfamızdan başvurunuzu tarafımıza iletmeniz halinde, internet sitemizde bulunan “çerez
politika”mızı okuduğunuzu kabul etmekteyiz.
CV ler adaylar tarafından hazırlanmakta olduğundan, yukarıda belirtilmeyen kişisel verilerin
adaylar tarafından paylaşılması halinde “aydınlatma metni”nde belirtilen amaç, süre, üçüncü
kişilerle paylaşma, hukuki neden vb tüm işleme şartları ilgili veriler için de geçerli olacaktır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri
Kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz, şirketimizin hizmet aldığı
farklı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla bilgilerinizi ulaştırmanız, sitemize bilgi girişi
yapmanız suretiyle topluyoruz.
Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta
vb) için söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin
sorumluluğunuzdadır. İnternet sitemiz üzerinden oluşturduğunuz profil ve özgeçmişlerinizde
bulunan referans kişisi vb gibi 3. kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli
bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz.
Şirketimize bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı,
şirketimizin uğradığı zararı sizden talep etmek hakkı bulunmaktadır.
5.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; çalışan ve/veya stajyer adayının insan kaynakları politikası çerçevesinde işe/staja
alım sürecinin değerlendirilebilmesi amacıyla, şirket yönetim kurulu üyeleri ve şirketteki diğer
yetkili gerçek kişilerle paylaşılmaktadır.
Başvuru bilgilerinizi şirketimize elektronik posta yoluyla iletmeniz halinde, bilgileriniz yurt dışına
aktarılmaktadır. Bu aktarım şirketimizden kaynaklanmayıp, kullanmış olduğunuz e-posta
adreslerinin server’ları
nın yurt dışında bulunmasından kaynaklanmaktadır.
6. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bildiririz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep
etme,
 İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
 İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde,
zararın giderilmesini talep etme
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.etkintibbi.com.tr den
ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
z

Kişisel Verilerimin İşlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okudum. Kabul ediyorum.

Referans Taahhüdü

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime
z
geçilebileceğini, referans olarak belirttiğim kişilerin kişisel verilerinin Şirket tarafından
işlenmesine yönelik ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeyi yaptığımı /izinleri aldığımı taahhüt ederim.
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