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ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ:
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, AGENTÜRK İTH. İHR. PAZ.VE TİC.
LTD. ŞTİ. Şirketi’nin (“Agentürk”) ,faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin işlenmesi, depolanması,
korunması, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda
uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek ve toplanan kişisel verilere ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin
aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir. Bu konuda, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem
vermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli bilgileri aşağıda sunmaktayız.
Veri Sorumlusunun Kimliği;
Unvanı

:

AGENTÜRK ITHALAT IHRACAT PAZARLAMA VE TICARET LTD ŞTİ

Mersis Numarası

:

0008-0759-8750-0010

Adresi

:

OSMANGAZİ MAH.ATAYOLU CAD.NO:106/A SANCAKTEPE-İSTANBUL

Telefonu

:

0216 561 46 20

Fax

:

0216 561 46 25

e-posta adresi

:

kvkk@agenturk.com.tr

Kayıtlı e Posta (KEP)

:

agenturk@hs03.kep.tr

Kişisel Veriler;
Çalışan aday/stajyer/öğrencilerin: Kimlik, iletişim, özlük, fiziksel mekân güvenliği, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar,
imza, çalışma verileri, aile bilgileri veri kategorisi içindeki Agentürk Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ekinde
belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi;
AGENTÜRK İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET LTD ŞTİ (“Agentürk”) çalışan adayı/stajyer/öğrenci olarak, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), basılı ortam (iş başvuru formu gibi), kamera kayıt sistemleri ve elektronik iletişim
(e-posta , web sitesi , iş ilanları uygulamaları gibi) kapsamında tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt
sistemimizin bir parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle(telefon görüşmesi, yüzyüze mülakat gibi) , veri kaynaklarımızdan
elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Agentürk Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul
ve esaslarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,doğru bir şekilde ve güncel olarak,belirli,açık ve meşru amaçlarımız
doğrultusunda işlemekte ve gizli tutmaktayız. Ayrıca kişisel verilerinizi; işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde
ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için gereken süre kadar muhafaza etmekteyiz.
İşbu aydınlatma metninde yazılı kişisel veri işleme amacımız değiştiğinde veri işleme faaliyetine başlamadan önce aydınlatma
metnini güncelleyerek bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz. Agentürk tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak
üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler
gereğince Agentürk , kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve
muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
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Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;










İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme,
İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
Gerektiğinde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması için iş başvuru sürecinde aday tarafından
belirtilen kurum ve/veya kuruluşla ve referans gösterilen kişilerle iletişime geçerek aday hakkında araştırma yapmak,
İnsan kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve/veya icrası ve/veya geliştirilmesi,
Agentürk’e iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu
amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının
saklanması,
Veri minimizasyonu ilkesi gözetilerek Agentürk’e yapılmış iş başvurularının arşiv amaçlı kaydının tutulması ,
İş süreçlerimizin yürütülebilmesi için iletişime geçilebilmesi,
Agentürk insan kaynakları politikalarının yürütülmesi süreçleri başta olmak üzere Politika’da belirlenen amaçlara bağlı,
Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.

Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak özenle korumakta,
başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 1 yıl içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
İş başvuru sonuçlarınızı, elektronik iletilere izin vermeniz halinde iletişim bilgileriniz üzerinden bildirebilmekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi ;






Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Kimlerle Hangi Amaçla Paylaşılacağı ;
 Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 İlgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğumuz kanunlar kapsamında , açıkça talep etmeye
yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile,
 KVKK Uyumlaştırma Danışmanları, vergi,bağımsız denetim gibi danışmanlara, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de
dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yasal şartların
sağlanması halinde yurt dışında (iş başvuru formunun ve özlük dosyası belgelerinin Agentürk dışında bulunan
bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu,
aktarıldığı sistemlerin, e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olabilmesi) yukarıda
belirtilen amaçlarla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum
ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarabilmekte ve
paylaşabilmekteyiz.
Agentürk’da güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz
süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce
takip edilebilmektedir.
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Kişisel Verileri İşlenen Çalışan Adayının Hakları ;
KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;






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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde
değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Agentürk Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası 'nda düzenlendiği şekilde, ‘’Başvuru Formu’’nu kvkk@agenturk.com.tr’e ileterek yapabilirsiniz.
Agentürk Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Başvuru Formu için
“www.agenturk.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.
Agentürk bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve yukarıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla
Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini okuyup , tarafınıza gerekli aydınlatmanın yapıldığına ilişkin onayınızı istemekteyiz.

(Kendi el yazınız ile “Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve 1 nüshasını elden teslim aldım,” yazınız)

Veri Sahibi
Adı Soyadı :.........................................
İmza

:.........................................

Tarih

:........./......../......................
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ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI:
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Açık Rıza Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri
sorumlusu sıfatına haiz AGENTÜRK İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET LTD ŞTİ (“Agentürk”) olarak çalışan adayımız olmanız
nedeniyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri
sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep
ediyoruz.
Agentürk bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında firmanız ile paylaştığım Kimlik, iletişim, özlük, fiziksel
mekân güvenliği, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, imza, çalışma verileri, aile bilgileri kişisel verilerimin, firmanız bünyesindeki açık
pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme, işe kabul ve girişleriniz için
gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, insan kaynakları operasyon
ve faaliyetlerin kurgulanması ve/veya icrası ve/veya geliştirilmesi,işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir
pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla,firmanız tarafından işlenmesine, aktarılmasına ve muhafaza edilmesine,Agentürk’e iş
başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru
değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması,veri minimizasyonu ilkesi gözetilerek Agentürk’e
yapılmış iş başvurularının arşiv amaçlı kaydının tutulması ,Agentürk tarafından iş başvuru formunun ve özlük dosyası belgelerinin Agentürk
dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu,
aktarıldığı sistemlerin, e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olmasının mümkün olabileceği konusunda tarafıma
bilgilendirme yapılmış olup, Agentürk tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile tam ve
açık bilgilendirildiğimi, veri sorumlusunun güvenlik, denetim, meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı
ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini, açık rıza gösterdiğimi beyan
ederim.
Başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini,
kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza
edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini,
devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili
olarak Agentürk tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Agentürk tarafından; Agentürk çalışanlarına, görevlilerine, grup
şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,
hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Agentürk hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş
ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte, KVK
Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Agentürk başvurarak kendimle ilgili hakları kullanmak için, kullanmayı talep ettiğim hakkıma
yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.agenturk.com.tr web adresine veya Başvuru Formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını
Osmangazi Mh. Atayolu Cd. No:106/A Sancaktepe, İstanbul adresindeki AGENTÜRK şirketine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden
iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. Ayrıca,
Agentürk ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Agentürk’e
bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim (gerektiğinde sunmak üzere ; sağlık
verilerim,ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleri verilerim) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında
işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta
tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, “www.agenturk.com.tr” adresinde de kamuya ilan edilmiş bulunan Agentürk Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikaları hakkında bilgilendirildiğimi, bu politikaları yukarıda
belirtilen web adresinden ulaşabileceğimi ve okuyabileceğimi biliyorum. Ticari elektronik ileti almayı, Agentürk Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
bir suretini teslim aldığımı, Agentürk Çalışan Adayı Aydınlatma Metninde yer alan hususlara bilerek ve isteyerek, hür irademle açık rıza
gösterdiğimi beyan ederim.
Açık Rızam ile
Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum
Veri Sahibi
Adı Soyadı :.........................................
İmza
:.........................................

Tarih

:........./......../..................

