JAVDES Savunma Güvenlik Turizm İnşaat Reklam Elektrik Gıda iç ve Dış Ticaret A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
JAVDES ÇALIŞAN ADAYI
AYDINLATMA METNİ
JAVDES Savunma Güvenlik Turizm İnşaat Reklam Elektrik Gıda iç ve Dış Ticaret A.Ş.
(“Şirket”) olarak çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza
edilmesine büyük önem atfetmekteyiz ve bu konuda hazırlamış olduğumuz Kişisel Veri İşleme
Politikası’na ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile bu politikaların eklerine uygun hareket
etmekteyiz.
1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşleme Amaçları
Şirketimiz tarafından Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin ve Yerleştirme Süreçlerinin
Yönetilmesi, iş başvurusu ve işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amaçları için kişisel verilerinizin
işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır.
Kişisel verileriniz, iş başvurusu yapılması yöntemiyle toplanmaktadır.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılmayacaktır. Sadece resmi
mercilerce ve resmi yazılarla talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşacaktır.
Buna ek olarak verilerinize Şirketin gizlilik taahhüdü altında bulunan personel müdürlüğü çalışanları
tarafından erişilebilecektir.
Yurtdışına hiçbir veri aktarımı yapılmamaktadır.
3. Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz şirketimizin meşru menfaatleri sebebi ve hukuki ilişkin kurulması dahilinde
işlenmektedir. Ayrıca ileride bir iş ilişkisi kurulması ihtimaline binaen özgeçmiş kategorisindeki
verileriniz 3 yıl boyunca saklanacaktır. Bu kapsamda açık rızanız talep edilmektedir.
4. Veri Güvenliği
Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken
tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir
düzeyde korumaktadır. Toplanan verileriniz Şirket merkezinde bulunan serverlarda toplanmakta olup
verilere hem fiziki hem de çevrimiçi olarak sadece gizlilik taahhüdü yükümlülüğü altında bulunan
kişilerce erişim sağlanmaktadır. Bu kapsamda gizlilik taahhüdü altındaki kişilere de gerekli eğitimler
verilmekte ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel verileri Şirket tarafından işlenen tüm gerçek kişiler Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;
a.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d.
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.
İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
g.
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
h.
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i.
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve
belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirkete
aşağıda belirtilen istisna haricinde ücretsiz olarak iletebileceklerdir.
Kişisel veri sahipleri, javdes.com.tr web sitesinde kurumsal sayfasının altında KVKK başlığındaki
http://javdes.com.tr/images/uploads/Veri%20Sahibi%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu.pdf
linkinde bulunan formu indirerek doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını Korkutreis Mahallesi
Yeşilırmak Cadde No: 3/1 Çankaya/Ankara adresine kimlikleriyle birlikte veya javdes@hs01.kep.tr
kayıtlı e-posta adresine ve bilgi@javdes.com.tr e-posta adresine kimliklerini kanıtlayıcı belgeler ile
birlikte başvuruda bulunabilirler.
Kişisel veri sahibinin, talebini Şirket’e iletmesi durumunda şirket talebin niteliğine göre en geç otuz gün
içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun veri
sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

