ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ
ULAK HABERLEŞME A.Ş.
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

a)

Veri Sorumlusu

ULAK HABERLEŞME A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK") ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.
b)

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Tarafımıza iş başvurusu kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz,
•

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

•

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

amaçları kapsamında tarafımızdan işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.
**Lütfen iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi
düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya
da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik
tedbirlerine ilişkin bilgiler) yer almadığından emin olunuz. İşlenmesini tercih etmediğiniz kişisel
verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi rica ederiz**
c)

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; otomatik yollarla (internet sitesi
üzerinden form doldurulması, kağıt form, kariyer siteleri üzerinden iş başvurusu yapmanız durumunda ilgili
kariyer siteleri üzerinden, referansınız aracılığıyla) toplanır.
d)

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.
e)

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili
taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11.
maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
gereğince,

• Mustafa Kemal Mah. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Cad. No:13/A Çankaya/ANKARA
adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
•

ulakhaberlesme@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile
veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve
sistemlerimizde
kayıtlı
bulunan
elektronik
posta
adresini
kullanmak
suretiyle
info@ulakhaberlesme.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında yukarıda yapılan
bilgilendirmeyi okudum ve anladım.

