KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ
Emek Metal Demir Doğrama Çelik Kapı İnşaat Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Emek Çelik
Kapı” veya “Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi
başta olmak üzere; çalışanlarımızın kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak,
güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği
durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.
1. VERİ SAHİBİ
İşbu Açık Rıza Metni kapsamındaki veri sahipleri; Şirket, Şirket’in iştirakleri ve Şirket ile bağlantılı
Grup Şirketleri’ne başvuran çalışan adaylarını kapsamaktadır.
2.VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Emek Metal Demir Doğrama Çelik Kapı
İnşaat Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve
işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@emekcelikkapi.com eposta adresi üzerinden Emek Çelik Kapı İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI
Emek Çelik Kapı, İş Müracaat Formu’nda yer alan ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, imza, medeni
durum, adres, telefon, gsm, önemli hastalık bilgisi, sağlık durumu, acil durumlarda aranacak kişi, acil
durumlarda aranacak telefon, sahip olduğu sertifika bilgisi, öğrenim durumu bilgileri, yabancı dil
durumu bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, referans bilgisi, iletilen özgeçmiş içerisinde yer alan bilgiler, iş
görüşmesi notları verilerini Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında
belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek,
güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Şirketimiz,
kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu
faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.
İşbu Açık Rıza Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar
dahilinde Şirket tarafından işlenmektedir:
● İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
● İnsan kaynakları tarafınca oluşturulan politikalar çerçevesinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için

özgeçmiş havuzu oluşturulması,
● Özgeçmişlerde yer alan referansların doğrulama işlemlerinin yapılması,
● İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması ve ilgili geri dönüşlerin yapılması,
● Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için

yöneticiyle paylaşılması,
● Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla saklama ve arşiv faaliyetleri çerçevesinde yurt içi ve/veya

yurt dışında bulunan arşiv firmaları ya da bulut hizmeti sağlayıcılarından yararlanılması.
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4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, açık rıza vermeniz halinde Şirketimizin Grup Şirketi
ve İş Ortakları ile de veri paylaşılabilecektir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER
Kişisel verileriniz, açık rızanızın alınması doğrultusunda tarafımızca her türlü sözlü, yazılı ya da
elektronik ortamda Şirketçe sunulan hizmetlerin mevzuata uygun olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde
yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza
imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; fiziki
ya da elektronik ortamda; bizzat sizlerden ya da iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri
üzerinden, e-posta kanalıyla, güvenlik kameralarından, iş akdi kapsamında yukarıda sıralanan amaçlar
ile doldurmuş olduğunuz iş başvuru formu vb. matbu belgeler vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle
toplamakla birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle mevzuat hükümlerine uygun şekilde
işlenebilmektedir.
6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.emekcelikkapi.com internet adresinden kamuoyu
ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası içerisinde belirtilmiş olan
yöntemlerle ve aynı web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle
iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu: Emek Metal Demir Doğrama Çelik Kapı İnşaat Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi
Adres: Karpuzsekisi Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi, 43. Caddesi No:15 Kayseri/Türkiye
Telefon: +90 (352) 336 32 95
İş başvurusunda bulunmak saikiyle doldurduğunuz iş başvuru formunuzda, özgeçmişinizde
ve/veya sunmuş olduğunuz evraklar arasında iletmiş olduğunuz ekte yer alan kişisel verilerinizin
başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na uygun olarak Açık Rıza Metni kapsamında işlenmesini onaylıyor
musunuz?
Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım, kişisel verilerimin işlenmesini onaylıyorum.
Kişisel verilerimin işlenmesini onaylamıyorum.
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
(Onay vermemeniz durumunda Şirketimize ibraz ettiğiniz kişisel veriler işe alım süreci kapsamında
değerlendirmeye dahil edilmeyecektir.)
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