ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDAKİ AÇIK RIZA METNİ
TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş (“Escarus”) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve
özgürlüklerin korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda, Escarus, kişisel verilerin hukuka uygun olarak
toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliği korumak için azami ölçüde
güvenlik tedbirlerini alır. Bu açık rıza metni ile Escarus, aldığı güvenlik tedbirleri hakkında çalışan adaylarını
şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi ve kişisel verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi için çalışan
adaylarından onay alınmasını amaçlamaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Escarus “veri sorumlusu” sıfatıyla çalışan adaylarına ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak ve aşağıda belirtilen çerçevede işlemektedir.
Çalışan adaylarına ait kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde ve amacın
gerçekleşmesini temin edecek ölçüde, KVKK’nın “kişisel verilerin işlenme şartları ve özel nitelikli kişisel
verilerin işlenme şartları”na dayanarak işlenmektedir.
KVKK’nın “kişisel verilerin işlenme şartları” maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler -işlenmesinin gerekli olması
nedeniyle- aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
•

Çalışan adayının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

•

Çalışan adayının niteliği, tecrübesinin ilgili pozisyona uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi,

•

Çalışan adayına yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

•

Çalışan adayının ve iş yerinin fiziksel güvenliğinin sağlanması,

•

Çalışan adayının askerlik yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi,

•

Mevcut açık pozisyonlar olmasa bile ileride başka bir pozisyon için tekrar değerlendirilmek üzere
muhafaza edilmesi.
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Kişisel Verilerin Aktarımı ve Amacı
Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, KVKK’nın “kişisel verilerin aktarılması ve kişisel verilerin yurt dışına
aktarılması” maddelerine uygun bir şekilde, belirtilen aktarma amacı ile sınırlı ve amacı yerine getirecek
ölçüde, aşağıda sayılan kurum, kuruluş, merci ve kişilere ve aktarılmaktadır:
•

Escarus’un meşru menfaatleri doğrultusunda, çalışan adayının niteliklerine uygun başka
pozisyonların değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerine, hissedarlara, tedarikçilere, kanunen
yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine,

•

İnsan kaynakları süreçleri kapsamında Escarus’un danışmanlık aldığı insan kaynakları şirketlerine,

•

Başvurulan pozisyona yeterliliğin ölçülmesi için yabancı dil eğitimi veren firmalara,

•

Sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal (banka vb.) kuruluşlar, yemek, araç kiralama, operatör
şirketleri vb. kurumlara.

Escarus iç operasyonlarının yürütülmesi için kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, aktarılan üçüncü
kişiler tarafından KVKK’ya uygun olmak kaydı ile kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden
düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Çalışan adaylarına ait kişisel veriler; Escarus ile gerçekleşen görüşme ve iletişimden, çalışan adayı tarafından
düzenlenen ve paylaşılan özgeçmiş, iş başvuru formu ile adayın Escarus’a ibraz ettiği adli sicil kaydı, vesikalık
fotoğraf, ikametgâh belgesi, eğitim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, şahsi elektronik
posta adresinden yapılan bilgi paylaşımları ile benzeri muhtelif kanallardan tamamen veya kısmen otomatik
olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle her türlü
sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.
Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, aşağıdaki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir:
•

Escarus faaliyetlerinin mevzuata uygun planlanması ve yürütülmesi için zorunlu olması,

•

Escarus meşru menfaatlerini gerçekleştirmek üzere başvurulan pozisyon için adayın uygunluğunun
ölçülmesi ve değerlendirmesi bakımından gerekli olması.
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Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın “ilgili kişinin hakları” maddesi uyarınca, veri sahibi gerçek kişi olarak çalışan adaylarının;
•

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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerinin, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir
sonucun ortaya çıktığını düşünmesi halinde buna itiraz etme,

•

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının
giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurular, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “başvuru usulü” başlığında
belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;
•

“Meclisi Mebusan Cad. Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sk. No:2 34427 Beyoğlu/İSTANBUL”
adresinde bulunan Escarus’un kimlik tespit etmeye elverişli belgelerle birlikte ibrazı ile bizzat,

•

Noter marifetiyle Escarus adresine yapılacak bir bildirimle,

•

http://www.escarus.com/i/assets/docs/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki başvuru formu
doldurularak Escarus’un tskbsurdurulebilir@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine
gönderilecek mesaj ile,
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•

http://www.escarus.com/i/assets/docs/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki başvuru formu
doldurularak güvenli elektronik imza veya mobil imzalanmış dijital suretinin info@escarus.com
adresine gönderilmesi ile,

•

http://www.escarus.com/i/assets/docs/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf

adresindeki

başvuru

formunun doldurulmuş ve gönderen tarafça imzalanmış bir suretinin info@escarus.com adresine
e-posta ile iletilmesi ile,
gerçekleştirilebilir.
Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.)
Adres

: Meclisi Mebusan Cad. Ömer Avni Mah.
Karun Çıkmazı Sk. No:2 34427 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel

: +90 (212) 334 54 60

Faks

: +90 (212) 334 54 62

E-posta

: info@escarus.com

Ticaret sicil numarası

: 770420

Mersis numarası

: 0787033138300014

İşbu Çalışan Adayı Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel
verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine, saklanmasına ve yukarıda belirtilmiş olan
kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Çalışan Adayı Açık Rıza Metni’ni de okuyarak,
Açık rıza veriyorum.
(İmza)

Açık rıza vermiyorum.
(İmza)

Adı Soyadı:
Tarih:

Doküman No: 42421120201
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