Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Volera Reklam Turizm Danışmanlık
İnşaat Peyzaj San. Ve Tic. Ltd Şti. olarak (“Volera Tur”, “Şirket” ya da “Biz” olarak
anılacaktır) tarafından iş başvurunuza ilişkin süreçler dahilinde 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde,
Şirket tarafından iş başvurularınızın şirketimizin insan kaynakları politikaları
kapsamında değerlendirilmesi ve aday havuzunun oluşturulması ve yönetilmesi
amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda kişisel verileriniz;
·
Eğitim ve kariyer geçmişinizin, yetkinliklerinizin ve becerilerinizin
Şirketimizde bulunan uygun pozisyonlara uygunluğunun değerlendirilmesi,
·
Başvurunuzda iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunun kontrolü ve
geçmişte çalışmış olduğunuz pozisyonlara dair referans gösterdiğiniz kişiler ile
iletişime geçilmesi,
·
Başvurunuz hakkında sizlerle iletişime geçilmesi ve izninizin bulunması
halinde, Şirketimiz ya da grup şirketlerimizde bulunan ve uygun olduğunuzu
düşündüğümüz diğer pozisyonlar hakkında tarafınıza bilgilendirmeler yapılması,
·
İşe alım süreçlerimizin iyileştirilmesi,
· Yetkili kamu kurumlarınca yapılan bilgi taleplerinin yanıtlanması dahil, tabi
olduğumuz mevzuat hükümlerine uyumluluğun sağlanması ve kanuni
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
· Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması; taraf olduğumuz olası
uyuşmazlıklar dahilinde bu haklarımızın savunması,
amaçlarıyla işlenebilecek ve aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Tarafımızca elde edilen kişisel verileriniz; şirketimiz insan kaynakları politikaları
ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, şirketimiz tarafından icra edilen
faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine
getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel
faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;
grup şirketlerimiz, kariyer gelişim ve insan kaynakları süreçlerinde bizlere
destek olan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İş başvuru süreçleri dahilinde kişisel verilerinizi tarafımıza ilettiğiniz e-postalar,
üzerinden başvuru gerçekleştirdiğiniz online kariyer portalları (örn. LinkedIn,
Kariyer.net), elden, e-posta yoluyla ve fiziki ya da elektronik formda ilettiğiniz
özgeçmişler, tarafınızca beyan edilen referans kişiler üzerinden elde edebiliriz.

Kişisel verilerinizi işlerken, Kanun’da yer alan veri sahibinin açık rızası,
tarafınızla bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusu olarak kanuni
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması kanuni veri işleme şartlarına ve işbu Çalışan Adayı Aydınlatma
Metninin 1. ve 2. kısımlarında bahsi geçen sebeplere dayanıyoruz.

4. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız neler ve bu haklarınızı nasıl
kullanabilirsiniz?
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak kişisel verilerinize
ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve
bu hakları nasıl kullanabileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:
·
Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
· Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi
talep edebilirsiniz,
· Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizi bu
amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
· Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri
öğrenebilirsiniz,
· Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini
isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış
olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
· Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak
işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış
olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
· İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu
sonuca itiraz edebilirsiniz,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir
zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın
giderilmesini talep edebilirsiniz.
Yukarıda saymış olduğumuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza ileterek
bu haklarınızı kullanabilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuattaki
şartlara uygun biçimde gerçekleştirebilmeniz ve kişisel verileriniz üzerinde
kolayca kontrol sahibi olabilmeniz için www.voleratur.com adresinden
ulaşabileceğiniz Volera Tur Veri Sahibi Başvuru Formu’nu hazırladık. Başvuru
formunu doldurduktan sonra, dokümanı formun içinde belirtilen yöntemlerden
biriyle tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve
en geç otuz gün içinde başvurularınızı cevaplandıracağız. Veri sahipleri
başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet
doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.
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