Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan özel
nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ırk,
etnik köken,
siyasi düşünce,
felsefi inanç,
din, mezhep veya diğer inançlar,
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
biyometrik ve genetik veriler

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Turcas Petrol Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Şirket Web Sitesinde yer alan Turcas Petrol
Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.
a)

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.
• Şirketimizin İnsan Kaynakları politikaları ve prosedürleri çerçevesinde; stajyer öğrenciler de
dahil olmak üzere personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi.
Açık rızanızı vermeniz halinde;
• Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine
ilişkin verilerinizin ve engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verilerinizin işlenmesi,
• Özgeçmişiniz kapsamındaki kişisel verilerinizin, mevcut veya ileride oluşabilecek farklı
pozisyonlar için değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla Turcas Grup
Şirketleri ile paylaşılması. (Grup şirketlerimizin bilgisine www.turcas.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz)
b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi
doğrultusunda; meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmetlerinden faydalandığımız tedarikçilerimize,
kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen
yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere ve açık rızanıza dayalı olarak Turcas Grup
Şirketleri’ne, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara
uygun olarak aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket’e yaptığınız iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Şirket tarafından fiziki
ortamda matbu iş başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak Şirketimiz tarafından Kanun’un
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
•

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
kapsamında gerekli tüm süreçlerin yürütülmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
•
•

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
kapsamında gerekli tüm süreçlerin yürütülmesi,
Şirketimizin İnsan Kaynakları politikaları ve prosedürleri çerçevesinde, stajyer öğrenciler de dahil
olmak üzere personel seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak;
•

•

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine
ilişkin verilerinizin ve engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verilerinizin işlenmesi,
Özgeçmişiniz kapsamındaki kişisel verilerinizin, mevcut veya ileride oluşabilecek farklı
pozisyonlar için değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla Turcas Grup
Şirketleri ile paylaşılması. (Grup şirketlerimizin bilgisine www.turcas.com.tr adresinden
ulaşabilirsiniz)

ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•
•
•
•
•
•

•
•

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 düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan
işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Şirket Web Sitesi’nden ulaşabileceğiniz Turcas
Petrol Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİ
Turcas Petrol Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel
verilerinizin aşağıdaki amaçlar çerçevesinde Turcas tarafından işlenmesini kabul ediyor musunuz?
EVET

HAYIR

Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve
ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla ceza mahkumiyeti ve
güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerinizin işlenmesi
Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve
ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla engellilik bilgileriniz
dolayısıyla sağlık verilerinizin işlenmesi
Özgeçmişiniz kapsamındaki kişisel verilerinizin, mevcut veya ileride
açılabilecek farklı pozisyonlar için değerlendirilmeniz ve sizinle iletişime
geçilmesi amacıyla Turcas Grup Şirketleri ile paylaşılması,

Referans Taahhüdü
Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime
geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin Turcas Petrol Anonim Şirketi ile
paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

