KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE
AYDINLATMA METNİDİR:
Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda izah edildiği şekilde ve
mevzuat tarafından emredilen sınırlar içinde işlenecektir.
VERİ SORUMLUSU:
Kişisel verileriniz, Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad. Brandium Residence R5
Kat:4 D:30 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan BABUDA İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM
DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. tarafından işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ ve AKTARILACAĞI:
Kişisel verileriniz şirketimizin sunduğu hizmetler kapsamında iş ve işçi bulma amacı
ile işlenecektir. Talebiniz doğrultusundaki uygun bir pozisyona yerleşebilmeniz/açık
pozisyona uygun adayın yerleştirilmesi amacı ile iş ilişkisi içinde olduğumuz yurt içinde ya
da yurt dışında bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılacaktır.
Bununla birlikte yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının veri taleplerini karşılanması
ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla da işlenip aktarılabilecektir.
Sonuç olarak kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları kapsamında, kanuni sınırlar içinde, metnin işbu maddesinde
belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz hukuki sınırlar içinde, iş /işçi bulma konusunda hizmet talebiniz
sebebiyle fiziki kanallar, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi gibi farklı
kanallardan toplanabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLECEĞİ SÜRE:
Yazılı bir talebiniz olmadığı sürece kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından ilgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 7 gereği işlenmesini
gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileriniz yasal mevzuat çerçevesinde, resen
veya talebiniz üzerine veri sorumlusu tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hâle
getirilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11.MADDENİN TANIDIĞI HAKLAR:
Bu kapsamda veri sorumlusuna başvurarak;
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,
f)
7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
g)
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
h)
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı)
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

BAŞVURU YOLLARI:
Yukarıda anılan haklarınız için Küçükbakkalköy mh. Dudullu cd. Brandium
Ressidence R5 K:4 D:30 Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan veri sorumlusu
BABUDA İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. ne yazılı olarak, bizzat ya da
noter kanalı ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile başvurabilirsiniz.
Başvurunuz en kısa sürede ve tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde
sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir ücret gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilecektir.
Bununla birlikte kişisel verilerinizle ilgili değişiklik veya güncellemeleri e posta yolu
ile yada bizzat yapabilirsiniz.
BABUDA İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

Yukarıda yazılan aydınlatma metnini okudum ve haklarımı anladım. Buna göre veri
sorumlusu BABUDA İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından, kişisel
verilerimin aydınlatma metni amaç ve kapsamında yasal mevzuata uygun olarak
işlenmesine, yine aynı kapsamda yurt içi ve yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişilere
aktarılmasına izin veriyorum.

