
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Değerli Çalışan/Stajyer Adayı, İlginiz için teşekkür ederiz. Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret 
Anonim ŞirkeF olarak 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu'nda tanımlı veri sorumlusu 
sıfaMyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz.  

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

İşbu aydınlatma metni, Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirkeF olarak TaraPmıza 
ileteceğiniz/iletmiş olduğunuz iş başvurusu/staj başvurusu kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu'na (“Kanun”)  uygun olarak, Ad-soyad, doğum tarihi/yeri, özgeçmişinizde yer 
vermeniz halinde medeni durum gibi kimlik bilgileri, ikamet adresi, telefon numarası, e-posta adresi 
gibi ileFşim bilgileriniz, eğiFm bilgileriniz ve iş deneyiminiz, özgeçmişinizde bulunması halinde 
referans bilgileriniz dâhil iş başvurunuz kapsamında taraPmıza ileteceğiniz/ileYğiniz her türlü kişisel 
veriler (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacakMr) ve özgeçmişinizde bulunması halinde sağlık 
bilgileriniz, dernek veya vakıf üyeliklerine ilişkin verileriniz gibi iş başvurusu kapsamında taraPmıza 
ileYğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizin (bundan sonra “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak 
adlandırılacakMr) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  

(Bilerek Özel Nitelikli Kişisel Veri toplamamakla birlikte söz konusu verilerin özgeçmişinizde bulunması 
halinde bunları işlenmesi söz konusu olabilecekFr.) 

HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLUYORUZ? 

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirkeF olarak,  kişisel verileriniz taraPmıza 
elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler (örneğin elektronik başvuru 
pla^ormaları üzerinden ve/veya web sitemiz üzerinden doldurduğunuz başvuru formu ve bu yollarla 
ileYğiniz özgeçmişiniz, e-posta ile yapmış olduğunuz başvuru sırasında gönderdiğiniz özgeçmişiniz ve/
veya akabinde taraPnızla yapılacak görüşmeler sırasında vereceğiniz bilgiler) aracılığı ile sözlü, yazılı 
veya elektronik ortamda otomaFk olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ  

Kişisel Verilerinizi, gerekli olduğu ölçüde aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda 
işliyoruz: 

Kanunun 5/2(f) maddesi uyarınca meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi 
ve ayrıca açık rızanız ile; yapmış olduğunuz iş/staj başvurusunu değerlendirmek, sizinle mülakat 
görüşmeleri düzenlemek, yapılan değerlendirmeler ve/veya mülakatlar sonucu işe/staja uygun 
görülmeniz halinde işe alım/staj kabul işlemlerini gerçekleşFrmek, bu kapsamda sizinle ileFşime 
geçmek ve iş/stajınızla ilgili diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleşFrmek amacıyla 
kanunun 5/2(c) maddesi uyarınca taraPnız ile Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim 
ŞirkeF arasında bir sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebiyle ve 
başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim 
ŞirkeF taraPndan gelecekte oluşabilecek potansiyel iş Prsatları için yetkinlik ve becerilerinizin uygun 
olup olmadığını belirleyebilmek ve potansiyel iş Prsatları için sizinle ileFşime geçerek söz konusu 
Prsatlardan sizi haberdar etmek amacıyla ölçülü ve amaca uygun olmak kaydı saklayacak ve 
işlenecekFr. Ayrıca, Kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi 
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması 
zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecekFr. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ 



Yalnızca yukarıda belirFlen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine geFrebilmek için gerekli olması 
halinde, Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirkeF'ne ileYğiniz Kişisel Verileriniz 
yurFçinde yerleşik hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar, çözüm ortaklarımız ile 
gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine geFrebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması 
için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecekFr. Kişisel 
Verileriniz ayrıca referans olarak göstermeniz halinde geçmişteki işverenleriniz ya da diğer ilgili kişiler 
ile iş başvurunuzun değerlendirilmesi ya da bilgilerin teyit edilmesi amacı ile paylaşılabilecekFr.   

6698 Sayılı Kanun madde 11 uyarınca aşağıda belirFlen haklara sahip bulunmaktasınız: 

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep 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 hâlinde bunların düzelFlmesini isteme, bu hakkınızı 
kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

-Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok 
edilmesini, anonim hale geFrilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel 
Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 

-İşlenen verilerin münhasıran otomaFk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureFyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına iFraz etme, 

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme. 

İşbu kanun maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru 

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre taraPmızın aşağıda yer alan ileFşim bilgileri aracılığıyla  
bizimle ileFşime  geçebilirsiniz: 

Koramic Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. 

E-5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Hükümet Cad. No6/1 Tuzla İSTANBUL 

0216 423 34 33  

koramicas@hs01.kep.tr 

Sunacağım Özgeçmiş içeriğinde bulunan Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin 
Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirildiğim üzere işlenmesine ve aktarılmasına rıza veriyorum.  
ONAY KUTUCUĞU (İNTERNET İÇİN) 

Kişisel Verilerin Korunması MevzuaJ Uyarınca Çalışan Adayı Açık Rıza Metni 



6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfaMnı haiz Koramic Yapı 
Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirkeF olarak çalışan/stajyer adayımız olmanız nedeniyle Kişisel 
Verilerin Korunması mevzuaM kapsamında isFsnai olarak düzenlenen (sözleşmenin kurulması için 
gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaaF) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi 
kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirkeF bünyesindeki açık pozisyona yapMğım 
başvurunun incelenmesi sırasında firmanız ile paylaşMğım Ad-soyad, doğum tarihi/yeri, ve 
özgeçmişimde yer alması halinde medeni durum gibi kimlik bilgilerim, ikamet adresim, telefon 
numaram, e-posta adresi gibi ileFşim bilgilerim, eğiFm bilgilerim ve iş deneyimlerim, özgeçmişimde 
bulunması halinde referans bilgilerim dâhil iş başvursu kapsamında taraPnıza ileteceğim/ileYğim her 
türlü kişisel verilerim ve özgeçmişimde bulunması halinde sağlık bilgilerim, dernek veya vakıf 
üyeliklerime ilişkin verilerim gibi iş başvurusu kapsamında taraPnıza ileYğim özel nitelikli kişisel 
verilerimin, firmanız bünyesindeki açık pozisyona yapMğım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi 
kapsamında; yapmış olduğum iş/staj başvurusunun değerlendirilmesi, mülakat görüşmeleri 
düzenlenmesi, yapılan değerlendirmeler ve/veya mülakatlar sonucu işe/staja uygun görülmem 
halinde işe alım/staj kabul işlemlerinin gerçekleşFrilmesi, bu kapsamda taraPmla ileFşime geçmek ve 
iş/stajımla ilgili diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleşFrmek amacıyla ve başvurumun 
olumsuz sonuçlanması halinde, Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirkeF taraPndan 
gelecekte oluşabilecek potansiyel iş Prsatları için yetkinlik ve becerilerimin uygun olup olmadığının 
belirlenebilmesi ve potansiyel iş Prsatları için taraPmla ileFşime geçilerek söz konusu Prsatlardan 
haberdar edilebilmem, amaçlarıyla firmanız taraPndan işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza 
gösterdiğimi beyan ediyorum. 

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirkeF taraPndan “Kişisel Verilerin Korunması 
MevzuaM Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek 
rıza gösterdiğimi beyan ederim. 

    

KABUL EDİYORUM                    KABUL ETMİYORUM 

AD SOYAD : 

TARİH : 


