
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca GFK 
TeksDl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirkeD(“Şirket”) taraIndan iş başvurusunda bulunan 
çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri 
sahiplerinin aydınlaMlması hedeflenmektedir. 

Kişisel verilerinizin Şirket taraIndan işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 
[gSteksDl.com/gS_hukuk.php] internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel 
Verilerin Korunması ve İşlenmesi PoliDkası’ndan ulaşabilirsiniz. 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirDlen kişisel veri işleme şartları 
ve amaçları çerçevesinde, aşağıdaki tabloda belirDlen amaçları ile sınırlı olmak üzere 
işlenmektedir. 
  

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz, çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında üçüncü bir taraf 
ile paylaşılmamaktadır.  

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi  

İş başvuru formunda özel olarak sorulmadıkça, bize iletmiş olduğunuz bilgilerde aşağıda 
sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz. 

• ırk,  
• etnik köken,  
• siyasi düşünce,  
• felsefi inanç,  
• din, mezhep veya diğer inançlar,  
• kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,  
• sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,  
• ceza mahkumiyeD ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler  
• biyometrik ve geneDk veriler

Amaç Hukuki Sebep 

→ Çalışan adayı işe alım süreçlerinin yürütülmesi 
(“Amaçlar”), 

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin 
Yürütülmesi, 

• Çalışan Adayı, Stajyer, Öğrenci Seçme Ve 
YerleşDrme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve 
Yürütülmesi 

Bir sözleşmenin kurulması veya 
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 
olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması 



Kişisel veriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla sizlerden elektronik ortamda e-
posta, iş başvurunuzun olumlu ilerlemesi halinde fiziki ortamda ŞirkeDmiz bünyesinde 
gerçekleşDrilen mülakatlar veya elden teslim edilen iş başvuru formları kanalları üzerinden 
kişisel verileriniz toplanmaktadır.  

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahip olduğunuzu bildiririz:   

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin 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 düzelDlmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerekDren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomaDk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureDyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına iDraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme  

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [gSteksDl.com/gS_hukuk.php]  
adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak [Duacılı Mah. 259. Sok. 
NO:7/1 Sarayköy/DENİZLİ] adresinden iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede 
ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacakMr; ancak işlemin 
ayrıca bir maliyet gerekDrmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu taraIndan belirlenecek 
tarifeye göre taraInızdan ücret talep edilebilecekDr.  

   




