
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri             

sorumlusu olarak Veritas Tekstil Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş (“Veritas Tekstil” veya             

“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İşlenen Kişisel Veriler 

Veritas Tekstil ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

- Kimlik Bilgileriniz: ad-soyad, doğum yeri, cinsiyet, uyruk, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı,              

askerlik durumu, boy - kilo, kimlik numarası; 

- İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ikametgah adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, adres kayıt             

sistemi kayıtları; 

- Aile Durumuna ilişkin Bilgileriniz: medeni durum, çocuk sayısı, evlilik tarihi, eş ve akrabalarına ilişkin               

veriler (kimlik, iletişim, finansal durum, eğitim);  

- Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: özgeçmiş, işyeri bilgisi, referans bilgileri (isim,              

unvan, iş yeri, iletişim bilgileri, tanışıklık süresi), öğrenim durumu (mezun olunan okullar, bölüm, yer,              

mezuniyet yılı, derecesi), iş deneyimi, ücret beklentisi, staj- eğitim ve seminer bilgileri, yabancı dil              

bilgisi, sigorta bilgileri, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, ehliyet bilgisi 

- Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz:  adli sicil kaydı, kan grubu da dahil olmak üzere sağlık verileri 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6.              

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının başvuru, seçme ve            

değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış           

iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda        

ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi ve personel temini veya           

Şirket güvenlik süreçleri için referans veya istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi amaçları başta olmak            

üzere; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,           

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini              

faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz         

tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.veritastekstil.com internet adresinden         

kamuoyu ile paylaşılmış olan Veritas Tekstil Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin              

Korunması Ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra            

edilmesi, şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun            

olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel          

faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza,        

tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine,             

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları              

çerçevesinde www.veritastekstil.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Veritas         



Tekstil Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası’nda             

belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, e-posta yolu ile, iş              

başvurusu yapmanıza imkan tanıyan şirketimiz, internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri             

vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile             

toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un           

5., 6. Ve 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma               

Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı 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 bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu              

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 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 verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın            

giderilmesini talep etme. 

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yukarıda yasal haklarınız uyarınca yukarıda sıralanan             

taleplerinizi dilekçe ile resmi adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun            

yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı             

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da www.veritastekstil.com            

adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibinin İletişime Geçeceği Talep 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. 

 

http://www.veritastekstil.com/

