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SARNİKON METAL VE ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ  
  

Sarnikon Metal ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. İnsan Kaynakları Departmanı olarak 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerinizin hukuka uygun olarak 

korunması ve işlenmesine azami önem vermekte, tüm planlamalarımızda, süreçlerimizde ve 

faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz.  

Bu bilinçle İnsan Kaynakları Departmanı olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için 

tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Veri gizliliğinizin gözetilmesi, politikaya uyum sağlanması 

ve çalışanlarımızın da bu konudaki farkındalığının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar 

yapmakta, yeni başlayan çalışanlarımız için uyum süreçlerini işletmekte ve gerekli 

düzenlemeleri yapmaktayız  

Kişisel Verileriniz Nelerdir?   

Kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, 

elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, 

katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü 

bilgi ve belge ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi bir kişiyi doğrudan veya dolaylı 

olarak belirlenebilir kılan tüm verilerinizdir. 

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Sarnikon Metal ve 

Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?  

Şirketimiz çalışan adayları;  

Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, 

Sarnikon Metal ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. insan kaynakları politikaları çerçevesinde 

işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında 

sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu 

kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Sarnikon Metal ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 

uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.    

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri nelerdir?  

Kişisel verileriniz, Sarnikon Metal ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. insan kaynakları 

politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda 

sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel 

verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da 

dahil olmak üzere çeşitli yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır? Kişisel verileriniz, 

Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince 

gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde 

hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.   
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Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. maddesi 

gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleyecek şekilde oluşturmakla, yetkisiz 

kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik 

önlemlerini almakla mükelleftir.  Aday personel ile iş akdinin başlamaması durumunda kişisel 

verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 1 (bir) yıl boyunca saklanacaktır. 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?  

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;  

a)  İşlenip işlenmediğini öğrenme,  

b)  İşlenmişse bilgi talep etme,  

c)  İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,  

d)  Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, 

silinmesini isteme,  

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin 

bildirilmesini isteme,  

g)  Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etme,  

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme  haklarına sahipsiniz.  

 

Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?  

Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler 

ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını Sarnikon Metal ve Elektronik 

San. Tic. Ltd. Şti. Ferhatpaşa Mah. 14. Sok. No12 Ataşehir - İstanbul adresine, bizzat elden 

iletebilir, info@sarnikon.com   adresine mail atabilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen 

diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.  

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün 

içinde içerisinde aynı iletişim yolu ile Sarnikon Tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

Ancak, işlemin Sarnikon için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

İLETİŞİM   

Sarnikon Metal ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 
Mersis No: 0872000483300016 
WEB Sayfası: https://sarnikon.com/  

E-Mail: info@sarnikon.com 

Adres: Ferhatpaşa Mah. 14. Sok. No12 Ataşehir- İstanbul / Türkiye 
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