KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) GEREĞİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
1- Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.
Veri Sorumlusu : (Benzol)
BENZOL ECZA DEPOSU İLAÇ SAN. VE TİCARET A. Ş.
Posta Adresi
:
Küçükbakkalköy mahallesi, Yenidoğan caddesi,
Numara: 9/1 34750 Ataşehir – İstanbul
e-posta Adresi :
info@benzol.com.tr
2- Benzol olarak;
Duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin
bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi;
Yürüttüğümüz iş görüşmelerinin; seçme ve
yerleştirme süreçlerinin sürdürülmesi amacı ile ve
bu amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü bir biçimde
Kaydedileceğini,
depolanacağını,
muhafaza
edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu
verileri talep etmeye yetkili kurumlar ile
paylaşılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekilde
işlenebileceğini bildiririz
3- Verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir.
 İşe görüşmelerinin seçme ve yerleştirme
işlemlerinin yürütülmesi,
 İş görüşmeleri esnasında beyan ettiğiniz tecrübe/
eğitim
durumu/
yetkinlikleriniz
hakkında
değerlendirmeler yapılması,
 Görevlendirileceğiniz departmanın koşullarına
uygun eğitim/nitelik/ yetkinliklere sahip olup
olmadığınızın tespiti,
 Gerektiğinde yetkili kurum talebinin karşılanması,
 İK yönetimi verimliliğinin sağlanması,
 Şirket içi güvenliğin sağlanması
4-

Kişisel verilerinizin muhafaza süresi ne kadardır?



Kişisel verileriniz, adaylık süreci tamamlanmaz ve
istihdamınız sağlanmazsa (yani Benzol’de
çalışmaya başlamazsanız) iki ay içinde imha edilir.
Adaylık sürecinin tamamlanır ve istihdamınız
başlar ise (yani Benzol’de çalışmaya başlar iseniz)
artık kişisel verilerinize dair süreçleriniz çalışan
prosedürüne tabi olarak sürdürülecek ve
verileriniz bu aşamadan sonra ilgili mevzuatta
belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilecektir.

 Şirket’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini
öğrenmek, işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

İşlenen kişisel verileriniz şunlardır.
Adınız-Soyadınız
Açık adres
Aday başvuru formlarınız
Çalışan Adayı Aydınlatma Formu (Bu formdur)
e-posta adresiniz, sosyal medya hesabınız
Telefon Numaranız
Referanslarınız ve referanslarınızın arama Kayıtları
Askerlik durumu, tecil belgesi ve süresi,
Mevcut ve önceki iş bilgisi, iş unvanı
Öğrenim durumu/ eğitim ve beceriler/ sertifika ve
diplomalara ait detaylar
(Gerektiğinde) Sabıka kaydı
(Gerektiğinde) Sağlık kayıtları
Son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı
CV nizde yer alan tüm kişisel veri ve diğer bilgiler
TC No, Pasapport No, SGK No
Ziyaretiniz esnasındaki güvenlik kamera kayıtları

 Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar
çerçevesinde silinmesi/yok edilmesini talep etmek

6- KVKK gereği ilgili kişi olarak haklarınız şu şekildedir.
KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili;
ŞAHSEN VEYA YUKARIDAKİ POSTA / VEYA / E POSTA
ADRESİNE BAŞVURARAK

 BAŞVURULARINIZDA YUKARIDA YER ALAN POSTA
ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA
NOTER ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE
MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR.
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 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp
aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 Yanlış/eksik verilerinizin düzeltilmesi ve verilerinin
aktarıldığı/aktarılmış
olabileceği
alıcıların
bilgilendirilmesini talep etmek

 Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği
3.kişilerin sözkonusu silme/yok etme hususunda
bilgilendirilmesini talep etmek
 Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak
oluşturulmuş kişisel veri analizinizi sonuçları
çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etmek
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etmek HAKLARINA SAHİPSİNİZ!
 Başşvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre
en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır.
 Başvurunuzda hangi hakkı kullandığınızı açıkça
belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte
göndermeniz gereklidir

