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ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
Sayın İlgili,
Güzeldere Balkan Hukuk Bürosu (“Hukuk Bürosu”) kişisel verilerinizin güvenliğine
azami hassasiyet göstermektedir. Bu doğrultuda işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma
Metni”); Hukuk Bürosu tarafından çalışan adaylarımızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, işlenen kişisel / özel nitelikli
kişisel verileri (birlikte “Kişisel Veriler” olarak adlandırılacaktır) hakkında sizleri
bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.
1. VERİ SORUMLULARININ KİMLİĞİ
Veri Sorumluları; İnönü Cad. No:19 / 9-11 Dilaram Apt. Gümüşsuyu Beyoğlu / İstanbul
adresinde bulunan Altuğ Güzeldere ve Erdem Balkan’dır.
2. VERİ SORUMLULARI TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER
Aşağıdaki tabloda belirtilen Kişisel Veriler her koşulda aşağıdaki kurallara uygun
olarak işlenecektir:
-

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
Paylaşılan Kişisel Veriler’in doğruluğunu ve gerektiğinde güncel halini
koruyarak,
Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
Burada belirtilen işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve
amaçlar dâhilinde.
TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İÇERİĞİ

Kimlik
Verileri

Adı soyadı, fotoğraf, cinsiyet, doğum tarihi

İletişim
Verileri

Cep telefon numarası, e-posta adresi

Mesleki
Deneyim
Verileri

Mezuniyet bilgisi, gidilen kurslar, sertifikalar, daha önceki iş yerleri

Yukarıda sayılan kişisel veriler haricindeki kişisel verinizi özgeçmişinizde yer
vermemenizi ve Hukuk Bürosu ile paylaşmamanızı öneririz. Yukarıdaki tabloda
belirtilen Kişisel Veriler dışında tarafınızca Veri Sorumluları’na aktarılmış veriler var ise
söz konusu veriler, Veri Sorumluları’na ulaşmasını takiben gerçekleşen ilk imha
periyodunda imha edilmektedir.
Bizlerle, özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda referans olarak gösterdiğiniz 3. kişilerin
bilgilerini paylaşmanız halinde bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi
halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu ve ilgili kişilerin
aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun da şahsınıza ait olduğunu
önemle belirtmek isteriz.
Aydınlatma Metni kapsamındaki Kişisel Veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının
(a), (c), (ç), (e), (f) bentleri uyarınca işlenmekte olup, işlenmesi açık rızaya tabi değildir.
3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Yukarıda belirtilen Kişisel Veriler Hukuk Bürosu’na ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki
veya elektronik ortamda toplanmakta ve aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde
işlenmekte ve aktarılmaktadır. Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır.
4. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ
Çalışan adaylarımızın Kişisel Veriler’i aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ve ilgili
hukuki sebeplere dayanak toplanmakta ve işlenmektedir.
Hukuk Bürosu tarafından;
-

Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu
değerlendirmek için Kimlik Verileri ve Mesleki Deneyim Verileri işlenmektedir.

-

Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak
veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak için Kimlik
Verileri, İletişim Verileri ve Mesleki Deneyim Verileri işlenmektedir.
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-

Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu
takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile tekrar iletişime
geçmek için Kimlik Verileri ve İletişim Verileri işlenmektedir.

-

Hukuk Bürosu’nun uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek için
Kişisel Veriler işlenmektedir.

Kişisel Veriler; Hukuk Bürosu tarafından, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
şartlara uygun olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, meşru menfaatlerin korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması veya
ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması şartlarıyla işlenmektedir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ
İş başvurunuz olumsuz sonuçlandığı takdirde, Kişisel Verilerinizi işleme amaçlarının
gerektirdiği, yürürlükte bulunan mevzuata uygun sürelerle saklayacağız. Kişisel Veriler
işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması halinde, kanunen saklama
mecburiyeti bulunan haller saklı kalmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine
silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Çalışan adaylarının Hukuk Bürosu’na iletmiş olduğu Kişisel Veriler hukuka ve dürüstlük
kuralına uygun şekilde Veri Sorumluları bünyesinde istihdam edilen işe alım
süreçlerinin takibi esnasında paylaşılması gereken kişiler dışında başkaca üçüncü
kişilere açıklanmamakta veya aktarılmamaktadır. Kişisel Veriler Hukuk Bürosu
tarafından yukarıda belirtilen hukuki sebepler, veri işleme amaçları ve Kanun’un 8.
maddesi çerçevesinde;
-

Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi
verme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için yetkili kişi, kamu kurum ve
kuruluşlarına, mevzuat çerçevesinde bilgi talep etme yetkisine sahip olan üçüncü
kişilere ve mercilere aktarılabilecektir.

-

Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedekleme yapılması ve
sistemsel ve/veya fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla teknik
bilişim hizmeti alınan tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Söz
konusu kişiler, Hukuk Bürosu ile imzaladıkları sözleşme hükümleri kapsamında,
Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamak ve bu tür Kişisel Veriler’i
yalnızca Hukuk Bürosu adına kullanmak ve işlemekle yükümlüdür.
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Hukuk Bürosu’nun elektronik ortamdaki yazışmalar için kullanmakta olduğu sunucular
yurtdışında bulunmaktadır. Bu nedenle, Hukuk Bürosu’na doğrudan e-posta aracılığı
ile ulaştığınız hallerde, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmış olursunuz. Hukuk
Bürosu’na Kişisel Veriler’i telefon ile ulaşarak veya tercih edeceğiniz sair yollar ile
aktarabilmeniz mümkündür.
İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan Kişisel Veriler’in gizliliğini ve güvenliğini sağlamak
için gerekli tüm idari ve teknik önlemler Hukuk Bürosu tarafından alınmakta olup gerekli
olandan daha fazla veri aktarımı gerçekleştirilmeyecektir.
Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istisna
kapsamında kalmadığı müddetçe ilgili kişinin açık rızasına bağlı olarak
aktarılabilecektir. Açık rızaya tabi olunan hallerde, ilgili kişiler açık rızasını Kanun’un 7.
maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahiptir. Aydınlatma Metni’nin 2.
maddesinde sayılan Kişisel Veriler’in aktarılması, Kanun’un 8. maddesinin 2. fıkrasının
(a) bendi uyarınca açık rızaya tabi değildir.
7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
T.C. Anayasası’nın 20. maddesine göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında
bilgilendirilme hakkına sahiptir. Ayrıca, Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda ilgili
kişiler aşağıda belirtilen haklara sahiptir:
-

-

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzetilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin
silinmesini / yok edilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramaları halinde giderilmesini talep etme.
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İlgili kişiler yukarıda belirtilen haklarını kullanmak amacıyla taleplerini yazılı olarak
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No: 19/9-11, 34437 Beyoğlu/İstanbul adresine posta
yolu ile veya info@guzeldere-law.com e-posta adresine (önceden Hukuk Bürosu’na
bildirilen veya kayıtlı e-posta adresi üzerinden) e-posta mesajı göndermek sureti ile
iletebilirler. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
halinde, Hukuk Bürosu tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu
(“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. Kişisel veri sahibi olarak
yukarıda belirtilen hakları kullanabilmek için yapılacak olan başvuruda talebe yönelik
açıklamaların açık ve anlaşılır olması gerekmektedir.
Başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olması halinde; başvurunun ilgili kişinin adını,
soyadını, T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını),
cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliğini tevsik edici belgeleri içermesi
gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi başkası adına hareket ediyor ise, bu konuda
özel olarak yetkilendirilmiş olması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu
durumda başvuru; başvuruda bulunan kişinin ve ilgili kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik
numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını), cevabın iletilebilmesi için
adres bilgilerini ve kimliği tevsik edici belgeleri içermelidir.
Ayrıca ilgili kişiler, Kurul’a şikâyet hakkını kullanmak amacıyla aşağıdaki iletişim
bilgileri ile talepte bulunabilirler:
Adres
: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 BalgatÇankaya / Ankara
Telefon
: +90312-216-5000
Websitesi : http://www.kvkk.gov.tr/
Son Güncelleme Tarihi: Mart 2022
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