KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
Oryantal Tütün Paketleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“OTP” ve/veya “Şirketimiz”)
olarak faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere saygı duymakta ve
kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde
azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda çalışan adaylarına ait kişisel verilerinin
güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan
düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.
VERİ SORUMLUSU
Kanun’un ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının
(a) bendi, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.
Kanun’un 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Kanun’un uygulanması
bakımından İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 4878 Ticaret Sicil ve 00648060825700017
MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan, Yedi Eylül Mahallesi Bige Özgener Caddesi No.4
Torbalı, İzmir adresinde Oryantal Tütün Paketleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı
Şirketimiz veri sorumlusudur.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda
belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
Bu kapsamda; Çalışanların işe başlama ve/veya özlük süreçlerinin planlanması ve/veya
yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması
ve/veya yürütülmesi, Çalışan adayı ve/veya öğrenci ve/veya stajyer yerleştirilmesi için gerekli
iç/dış iletişim aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Personel temini ve/veya Şirket güvenlik
süreçleri için referans ve/veya istihbarat aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla;
CV (Ad-soyad, e-mail adresi, adres, cep telefonu numarası, doğum tarihi, eğitim bilgileri,
referans bilgileri, fotoğraf, hobiler), Çalışan Bölüm / Departman/ Görev / Pozisyon, İşe
Başlama Tarihi/Bilgisi, Eğitim Bilgileri, TCKN, Nüfus Cüzdanı/Pasaport Cüzdanı Fotokopileri,
Öğrenim Durumu ve Mezuniyet Bilgileri, Şirket Dışı Tecrübe Bilgisi (Başlangıç Tarihi, Bitiş
Tarihi, Çalıştığı İl, İşten Ayrılma Sebebi, Organizasyon Birimi, Pozisyon, Şirket Adı vb.), İş
Mülakatları ve Değerlendirmeler, İşe Alım Formları (mülakat değerlendirme, referans
değerlendirme), İş Başvuru Formları, Kişilik Envanteri Sonuçları, Askerlik Muafiyet Nedeni,
Ücret Bilgisi, Çalışan Unvan, Emeklilik Bilgisi, İmza, Medeni Hal, Sürücü Belgesi Sınıfı, Ehliyet
Fotokopisi, Mesleki Kimlik Fotokopileri, Diploma, transkript, not belgesi bilgisi, Vakıf ve Dernek
üyeliği, Sabıka Kaydı şeklindeki kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü
olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Öte yandan, özgeçmişinizde yer alan; Ad-soyad, e-mail adresi, adres, cep telefonu numarası,
doğum tarihi, eğitim bilgileri, referans bilgileri, fotoğraf, hobiler şeklindeki kişisel verileriniz,
personel alım danışmanlık firmaları ile Çalışan adayı ve/veya öğrenci ve/veya stajyer
yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla açık
rızanızı vermeniz kaydıyla aktarılacaktır.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş
durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar,

Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar
dâhilinde aktarılabilir. Bu aşamada öngörülebilir böyle bir durumun olmaması sebebiyle bilgi
verilememektedir.
Bunun
gerçekleşmesi
durumunda
tarafınız
ayrıca
önceden
bilgilendirilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yazılı, sözlü,
basılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve
Şirketimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların dayandığı farklı
hukuki nedenlerle toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar
aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVKK 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 verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Kişisel veri sahibi olarak Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, Yedi
Eylül Mah. Bige Özgener Cad. No:4 35860 Torbalı /İzmir’de bulunan merkez adresimize bizzat
başvurarak ya da noter kanalıyla veya kendi bireysel KEP adresinizden Şirketimizin KEP
adresi olan oryantalas@hs02.kep.tr posta adresine iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine
göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen
tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin güncel ve doğru olduğunu,
OTP tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve
hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.
Adı-Soyadı

:

Tarih

:

İmza

:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ONAY METNİ
Şirketiniz Oryantal Tütün Paketleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile paylaşmış olduğum;
-

-

CV (Ad-soyad, e-mail adresi, adres, cep telefonu numarası, doğum tarihi, eğitim
bilgileri, referans bilgileri, fotoğraf, hobiler), Çalışan Bölüm / Departman/ Görev /
Pozisyon, İşe Başlama Tarihi/Bilgisi, Eğitim Bilgileri, TCKN, Nüfus Cüzdanı/Pasaport
Cüzdanı Fotokopileri, Öğrenim Durumu ve Mezuniyet Bilgileri, Şirket Dışı Tecrübe
Bilgisi (Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Çalıştığı İl, İşten Ayrılma Sebebi, Organizasyon
Birimi, Pozisyon, Şirket Adı vb.), İş Mülakatları ve Değerlendirmeler, İşe Alım Formları
(mülakat değerlendirme, referans değerlendirme), İş Başvuru Formları, Kişilik
Envanteri Sonuçları, Askerlik Muafiyet Nedeni, Ücret Bilgisi, Çalışan Unvan, Emeklilik
Bilgisi, İmza, Medeni Hal, Sürücü Belgesi Sınıfı, Ehliyet Fotokopisi, Mesleki Kimlik
Fotokopileri, Diploma, transkript, not belgesi bilgisi, Vakıf ve Dernek üyeliği, Sabıka
Kaydı şeklindeki kişisel verilerimin; Çalışanların işe başlama ve/veya özlük süreçlerinin
planlanması ve/veya yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve
değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi, Çalışan adayı ve/veya
öğrenci ve/veya stajyer yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim aktivitelerinin
planlanması ve/veya icrası, Personel temini ve/veya Şirket güvenlik süreçleri için
referans ve/veya istihbarat aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla
işlenmesini,
Özgeçmişimde yer alan; Ad-soyad, e-mail adresi, adres, cep telefonu numarası,
doğum tarihi, eğitim bilgileri, referans bilgileri, fotoğraf, hobiler gibi kişisel verilerimin,
personel alım danışmanlık firmalarına aktarılmasını,

kabul ediyor ve onaylıyorum.

Adı-Soyadı

:

Tarih

:

İmza

:

