
 

ÇEMTAŞ A.Ş ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz (Tc Kimlik Numarası, Ad-Soyad, Fotoğraf, 

Doğum Yeri, Doğum Tarihi, İletişim Bilgileri, Askerlik Bilgileri, Aile Bilgileri, Sağlık verileri, Adli sicil Verisi, Eğitim 

ve Yetkinlik Bilgileri, Geçmiş İş Tecrübeleri, İlgi alanları ve referanslar ile Çemtaş A.Ş başvuru formuna ek olarak 

eklemiş olduğum kişisel özgeçmişimdeki bilgileri) veri sorumlusu olarak Çemtaş Anonim Şirketi tarafından 

mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek, işe alma ve yerleştirme süreçlerini yürütebilmek 

adına aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel 

verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan 

bir ortamda işlenecek ve muhafaza edilecektir. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği 

Toplanan kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla, 6698 sayılı Kanun’un 

5. Ve 6.  Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yurt içinde işlenebilecektir. 

- Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve özellikle işe alım süreçlerinin (mülakat, referans kontrolü, 

herhangi bir mevzuatın gereklerini yerine getirmek ya da yasal olarak resmi makamlara hukuki 

zorunluluklar nedeniyle bilgi aktarımı yapılması) yürütülmesi kapsamında; 

- İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, 

- Personel temin süreçlerinin yürütülmesi, 

- Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla; ilgili bölüm müdürlerine, iş ortaklarımıza, 

hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. 

Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içinde işlenebilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere 

dayanarak işbu metinde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız 

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi Çemtaş A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikasında düzenlenen yöntemlerle Çemtaş’a iletmeniz durumunda Çemtaş talebin niteliğine göre talebi en 

kısa ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi takip 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- 6698 sayılı kanun ve ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin 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 verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahiptir. 



İlgili taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Organize Sanayi Bölgesi 

A.O.S Bulvarı No:3 Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden info@cemtas.com.tr e-

posta adresine iletebilirsiniz. 

Yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın 

yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı ve kişisel verilerime ilişkin bilgilendirildiğimi kabul ederim. 

 


