KOMPEN PVC YAPI VE İNŞ. MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş
ÇALIŞAN ADAYI İÇİN KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ
Sayın Çalışan Adayı,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında KOMPEN PVC YAPI VE
İNŞ. MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklandığı çerçevede, kimlik bilgileriniz,
ikametgah ve işyeri adresiniz, kullandığınız mail adresi, telefon, faks, cep telefon numaranız, vergi
numaranız, eğitim bilgileriniz, finansal verileniz, ücret bordrolarınız, sabıka kaydı, sağlık verileriniz,
fotoğraf ve ses kaydınız gibi kişisel verilerinizin işlenmesi söz konusu olabilecektir.
Bu nedenle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel
verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.
1- VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel ver ileriniz; veri
sorumlusu olarak KOMPEN PVC YAPI VE İNŞ. MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;
▪ Şirketin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve
değerlendirilmesi,
▪ Şirket İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
▪ Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik
güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla,
▪ Kamu sağlığının ve kişisel sağlığınızın korunabilmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanının
planlanması ve yönetilmesi amacıyla cinsel hayata ilişkin özel verileriniz de dâhil olmak üzere
sağlıkla ilgili kişisel verileriniz,
▪ Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu k urum ve kuruluşlarının
taleplerinin yerine getirilmesi,
▪ Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal
güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği
hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
▪ Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
▪ Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması
▪ Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
▪ İletişimin sağlanması,
▪ İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun
pozisyonlar için değerlendirilmesi,
gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami
süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirt mek isteriz.
3-İŞLENEN KİŞİSELERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans
gösterdiğiniz kişilere, çalışan adayının istihdamıyla ilgili uygun pozisyonun değerlendirilmesi amacıyla
şirketimizin bağlı olduğu Bera Holding A.Ş ve Holding bünyesinde bulunan iştiraki şirketlere, Bera Holding
A.Ş ve Holding bünyesinde bulunan iştiraki şirketlerin hukuk servisine ve avukatlarına, tıbbi danışman
firmalara ve aktüerler ile denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek
kuruluşları, Bankalar, hastaneler, doktorlar ve benzeri kuruluşlar ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi
veya kuruluşlara, hissedarlara, sigorta şirketi ve acentelerine doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklere,
mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve
kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına 6698 sayılı kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işletme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4-KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik
ya da otomatik olmayan yöntemlerle, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde
belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirlenen yasal çerçevede, yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve
doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği
müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında
tutulabilecektir.
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte,
aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.
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5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin
paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
şirketimize ait ‘www.kompen.com.tr’ adresinde yer alan ‘Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra aşağıda yer
alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda ile iletebilirsiniz
(a)
Başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı
ile şirketin Ladik Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi No: 1075/21-22 PK: 42435 Sarayönü/KONYA adresine
gönderilmesi,
(b) Başvuru formunu doldurulup güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik
imzalı formun kompenpvc@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.
(c) Başvuru formunu mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kompen@kompen.com.tr
mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret
alınabilir.
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