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İŞ BAŞVURULARI ESNASINDA VERİLEN 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA 

VE BİLGİLENDİRME METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde veri sorumlusu 

sıfatıyla hareket eden SGS EL ALETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

‘nin (“SGS EL ALETLERİ”), kişisel verilerinizi nasıl ve hangi amaçlarla işleyeceği ile 

ilgili bilgilendirmeyi aşağıda bulabilirsiniz. 

Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 

(KVK Kanunu):  

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu. 

Kişisel Veri  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 

her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin 

İşlenmesi  

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik 

olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 

edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 

edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 

gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Veri Sorumlusu  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel 

kişi.   

 

İş başvurunuz ile bize ilettiğiniz kişisel verileriniz, insan kaynakları yönetimi 

süreçlerimizi yürütebilmemiz ve başvurunuzun değerlendirilmesi aşamasında sizinle 

gerektiğinde iletişim kurabilmemiz için SGS El Aletleri tarafından işlenebilmektedir.  

Ayrıca, başvurunuzu gerektiğinde ileride oluşabilecek pozisyonlar için de 

değerlendirmeye alabilmemiz için, iş başvurunuz ilk aşamada kabul edilmese dahi, iş 

başvurunuz ile bize ilettiğiniz verilerin SGS El Aletleri tarafından işlenebileceğini ve 

muhafaza edilebileceğini dikkatinize sunarız.  

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, doldurduğunuz 

iş başvuru formu vasıtasıyla toplanmakta ve KVK Kanunu başta olmak üzere ilgili 

mevzuata uygun bir şekilde SGS El Aletleri bünyesinde muhafaza edilmektedir.  

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVK Kanunu’nda öngörülen haklarınız şunlardır:  
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a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel veriniz işlendiyse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verinizin işlenme amacını ve verinizin bu amaca uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

e) Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini 

isteme, 

f) KVK Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verinizin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme,  

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme,  

h) İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

i) Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

halinde bu zararın giderilmesini talep etme.  

Yukarıda belirtilen haklarla ilgili tüm taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile, muhasebe@sgsgrup.com 

adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak veya başvuranın kimlik 

tespitine yarar belgelerin bir örneğinin eklendiği ıslak imzalı bir dilekçeyi aşağıdaki 

adrese elden veya iadeli taahhütlü mektup ile göndererek iletebilirsiniz. Başvuru 

talebinizde, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınız ve başvurunuza konu hususa ilişkin 

detayları açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca, talebiniz şahsınız ile ilgili olmalı, başkası 

adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olduğunuza dair 

belgenin ve kimliğinizi doğrular sair belgelerin başvurunuza eklenmiş olması 

gerekmektedir.  

Posta Adresi: SELİMPAŞA MERKEZ MAH.5009 SOK.NO:3 

SİLİVRİ-İSTANBUL 

  

Saygılarımızla,  

SGS EL ALETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

mailto:muhasebe@sgsgrup.com

