ÇALIŞAN VE STAJYER
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni; iş sözleşmesi ile şirketimizde çalışmaya başlayacak olmanız sebebi ile
tarafımıza aktaracağınız kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve
veri işleme sürecine ilişkin tarafınızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış ve size sunulmuştur.
İşbu aydınlatma metni ile aşağıda sırasıyla;
Veri sorumlusu olarak kim olduğumuzu,
Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini,
Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
Kişisel verinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebini,
Ve Kanun’ un 11 inci maddesinde sayılan diğer haklarınızı öğrenebilirsiniz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
İNTER ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz;
İşe alınacak kişinin kimliğini tespit etmemiz ve işyeri güvenliğini sağlamamız,
İş Kanunu gereği hazırlamakla zorunlu olduğumuz özlük dosyasını oluşturmamız,
İş Kanunu gereği işe girişte alınacak sağlık raporunun ve devamında istirahat
raporlarının işyeri hekimimiz tarafından oluşturulmasının zorunlu olması,
AGİ formunun oluşturularak AGİ ödemesini doğru bir şekilde yapabilmemiz,
Aylık bordro işlemlerini mevzuata uygun biçimde gerçekleştirebilmemiz,
Aylık çalışmanız karşılığında, İş Kanunu gereği hak edeceğiniz ücreti ve diğer hak edişleri
ödememiz,
Erkek çalışanlar için askerlik durumunun kontrolünü sağlamamız,

İŞKUR - işbaşı eğitim programı kapsamında mevzuata dayalı yükümlülüklerimizi yerine
getirmemiz,
Çalışma performansınızı arttırmaya ve kişisel gelişiminizi desteklemeye yönelik olarak
eğitimler

gerçekleştirmemiz

ve

mevzuattan

kaynaklı

zorunlu

eğitimleri

tamamlamamız,
Gerektiği takdirde Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında gerekli başvuruların yapılmasını
sağlamak,
Sabıka kaydı kontrolünü sağlamamız,
Güvenlik kamerası ile şirket iç ve dış güvenliğini sağlamamız,
Kullanacağınız e-posta sisteminin kurulum ve güvenliğini sağlamamız ve güncel olarak
takip etmemiz amacıyla işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARMA AMACI
Kişisel verileriniz;
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin veya adli makamlardan gelen taleplerin
yerine getirilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Adli Makamlar, Yetkili Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.
Şirket içi kullandığımız e-posta sistemi Microsoft olup; e-posta gönderim ve
alımlarında; gönderip alınan e-postaların Microsoft’ un yurt dışında yer alan sunucu
merkezinde de bir kopyasının tutulması nedeniyle, Microsoft sunucu merkezine
aktarılmaktadır. Yurt dışına aktarılacak kişisel verileriniz için, aktarım gerçekleşmeden
önce tarafınıza ayrıca bir açık rıza metni sunulacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

A. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz; fiziki-basılı olarak size sunulan ve tarafınızca fiziki olarak doldurulan
İş Başvuru Formu vasıtasıyla, Kariyer.net üzerinden çevrimiçi (online) olarak
yapacağınız başvuru aracılığıyla, İş Kanunu gereği oluşturulması zorunlu olan Çalışan
Özlük Dosyası’ nın oluşturulması ve insan kaynakları süreçlerinin yerine getirilmesi için
fiziki veya elektronik ortamda (e-posta hariç usb bellek, cd gibi) tarafımıza teslim
edeceğiniz belgeler ve şirket güvenlik kamerası vasıtasıyla toplanmaktadır.

B. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Kanun’ un 5. Maddesinde yer alan ve açık rızaya gerek duyulmayan
aşağıdaki hukuki sebepler dahilinde işlenmektedir;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’ UN 11.MADDESİNDE YER ALAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip
olduğunuzu bildiririz;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda

sıralanan

haklarınıza

ilişkin

taleplerinizi;

http://www.interorman.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’
nu doldurarak bizlere iletebilirsiniz.
Talebinizin içeriğine göre en kısa sürede ve Kanun’ un 13.maddesi gereği en geç
otuz gün içinde başvurularınız tarafımızca ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu

tarafından

edilebilecektir.

belirlenen

tarifeye

göre

tarafınızdan

ücret

talep

