Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin
Aydınlatma Metni
Değerli Çalışan Adayımız,
Tarafımıza yaptığınız iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel
verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca
“Veri Sorumlusu” sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Şirketimizce işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel
verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız
başvurularda aşağıda belirtilen veya pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki
hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanızı rica ederiz.
Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve işlenecek kişisel verileriniz nedir?
Şirketimiz bünyesinde başvurduğunuz pozisyon için değerlendirilmeniz, sizinle tekrar iletişime
geçilebilmesi, başvurduğunuz pozisyon için kabul edilmeniz halinde iş sözleşmenizin
kurulması ve ifası amaçlarıyla:





kimlik (ad-soyad-doğum tarihi-medeni hal-imza),
iletişim (ikamet adresi-telefon),
mesleki deneyim (eğitim geçmişi ve sertifikalar),
özlük (önceki çalışma hayatı hakkında bilgiler) verilerini işlemekteyiz.

Aynı amaçlar doğrultusunda başvurunuzu değerlendirmek için göstermiş olduğunuz referans
kişilerinin de kimlik (ad-soyad) ve iletişim (adres-telefon) bilgilerini işlemekteyiz. Referans
aldığınız kişinin sizin hakkınızda verebileceği ek verileri de yalnızca başvurunun
değerlendirilmesi için gerekli olduğu kadarıyla işleyebilmekteyiz.
Bizimle paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle ilgili olarak referanslarınızın
bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza
aittir.
Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?
Kişisel verilerinizi e-posta sunucusu hizmeti aldığımız tedarikçilerimize, bize sağladığı
hizmetten faydalanabilmek ve hizmetin teknik olarak devamlılığını sağlayabilmek amacıyla
aktarmaktayız. Başvurunuzun nihayete erdirilmesi, sizi mülakata davet edebilmek yahut size
yapacağımız iş teklifinin detaylarını belirleyebilmek amaçlarıyla hissedar ve ortaklarımızla da
kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.
Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
Kişisel verilerinizi kurumsal iş başvuru formlarımızı doldurarak bize posta, e-posta veya elden
iletmeniz ile yahut istihdam amacıyla kurulan resmi devlet kurumları üzerinden toplamaktayız.
Ayrıca bizimle telefonla yahut yüz yüze paylaşımda bulunmanız halinde bu şekilde de verileri
toplayabilmekteyiz.

Yukarıda belirtilen yöntemlerle iş başvuru sürecinize ilişkin kişisel verileriniz “sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Haklarınız nelerdir?
Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11. maddesinde yer
alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu
olarak bize aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya bünyemizde kayıtlı
bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (İlgili talebin Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması
gerektiğini hatırlatmak isteriz.)
Adres:
Raykam Lojistik Taşıma Mad. İnş. Orm. Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Osmanyılmaz Mah. İstanbul Cad. No:1 Sinan Selim Atasayan Apt. K.3, D:.8, Gebze/Kocaeli
E-Posta:
Aydınlatma Metni’ni okudum.
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