
1 | S a y f a  
 

 

E ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN  

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN  

AYDINLATMA METNİ 

 

1. Kişisel veri nedir, kim işler? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 3. maddesi 

uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi 

ifade eder.  E Asansör Yürüyen Merdiven Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), KVK Kanunu 

uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak 

kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve 

aktarabilecektir. 

2. Kişisel verileriniz hangi amaç ile işlenebilir? 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde çalışan 

adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının 

yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi 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. 

3. İşlenen kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilir? 

Toplanan kişisel verileriniz, 2. Maddede açıklanan amaçlar doğrultusunda 

a) Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, 

b) Hissedarlarımıza (Şirket yetkililerine),  

c) Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,  

KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca aktarılabilecektir. 

4. Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeple, hangi yöntemle topluyoruz ve hangi 

süre ile saklıyoruz? 

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda 

yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet 

sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya 

danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, 

kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, 
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meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak 

toplanmaktadır. 

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir? 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca; 

 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar 

çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve 

yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

8. Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız? 

Başvuru Yöntemi 
Başvurunun Yapılacağı 

Adres 

Başvuru Gönderiminde 

Belirtilecek Bilgi 

Şahsen başvuru 

(Başvuru sahibinin 

bizzat gelerek kimliğini 

tevsik edici belge 

ile başvurması) 

HALKAPINAR MAHALLESİ 

1348 SOKAK NO:3 B 

Konak/İZMİR 

Zarfın üzerine “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Noter vasıtasıyla 

tebligat 

HALKAPINAR MAHALLESİ 

1348 SOKAK NO:3 B 

Konak/İZMİR 

Tebligat zarfına “Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu 

Kapsamında Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

Güvenli Elektronik 

İmza kullanılarak 
easansor@hs01.kep.tr 

E-posta’nın konu kısmına 

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 
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Kayıtlı elektronik posta 

adresini kullanmak 

suretiyle 

 

 
 muhasebe@easansor.com.tr 

E-posta’nın konu kısmına 

“Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Bilgi Talebi” 

yazılacaktır. 

 

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin 

olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel 

vekâletname bulunmalıdır.  

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için 

ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek için, kişisel 

veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

Belediyemize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi halinde, Belediyemiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  

Yukarıdaki Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni tebliğ aldım ve 

okudum. 

 

Ad- Soyad :  

Tarih        : 

 


