ULUKAYA EĞİTİM TURİZM VE TİCARET A.Ş.
İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSU
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( “Kanun” ) 10. maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla
Ulukaya Eğitim Turizm ve Ticaret A.Ş. ( “Okul” ) tarafından hazırlanmıştır.
HANGİ KİŞİSEL VERİLER TALEP EDİLMEKTEDİR?
Okulumuza internet sitemizin İnsan Kaynakları bölümü aracılığıyla iş başvurusu yapan çalışan adaylarından adısoyadı, cep telefonu, doğum yılı, e-posta adresi ve adayın başvurmak istediği branş ya da pozisyon bilgisi talep edilmektedir.
Bununla birlikte, çalışan adayının aynı internet sayfasında yer alan bölümde kendi özgeçmişini/CV’sini yüklemek suretiyle
adayın kendisi tarafından Okulumuz ile paylaşmayı uygun gördüğü bilgileri iletebilecektir. Önemle belirtmek isteriz ki bu
yöntemle yüklenecek özgeçmiş/CV’lerde bulunan kişisel verilerinizin Okulumuz bünyesinde işlenmesine açık rızanızın
bulunduğu anlaşılacaktır.
HANGİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BU VERİLER TALEP EDİLMEKTEDİR?
Okulumuz; iş başvurusunu değerlendirmek üzere sizden talep ettiği kişisel verileri ya da sizin bu yöntemle
paylaştığınız kişisel verileri;
İnsan Kaynakları birimi tarafından işe alım sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
Çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
Açık pozisyonlara uygun personelin temin edilmesi,
İş başvurusu yapan kişinin başvurduğu pozisyona uygun olup olmadığının değerlendirilmesi,
Adayın başvurduğu pozisyona engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık probleminin bulunup bulunmadığının tespit
edilmesi,
Gerektiği takdirde aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve referanslarının kontrol edilmesi
İş başvurusu ile ilgili süreç ve sonuçları hakkında çalışan adaylarının bilgilendirilmesi,
Sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunun değerlendirmeye
alınması
Yabancı çalışan adaylar için çalışma izni mevcut olup olmadığının ve gerekirse başvuru ihtiyacının tespit edilmesi,
Mevzuat uyarınca personel seçimindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
BU VERİLER HANGİ KURALLAR UYARINCA İŞLENMEKTEDİR?
Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda bahsi geçen kişisel veriler açık rızanıza dayanarak sözlü, iş başvuru formu
aracılığıyla yazılı ya da elektronik (e-mail, İnsan Kaynakları Bölümü’ndeki form aracılığıyla) olarak tamamen veya kısmen
otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kişisel
veriler, Kanunun 5. Maddesi’nde öngörülen ve tarafınızdan alınan açık rızanız doğrultusunda hukuka ve genel ilkelere uygun
olarak işlenmektedir.
YUKARIDA YER ALAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILIYOR MU?
Politikamız gereği, yukarıda bahsi geçen kişisel veriler gizli tutulmaktadır. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü çerçevesinde
kolluk kuvvetleri, adli merciiler ve yetkili idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede veri sorumlusu
olarak Okulumuz, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için paylaşabilecektir [Kanun madde 5/2(ç)].
BİLGİ ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ?
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi çerçevesindeki talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ’inde öngörülen taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza
yönelik açıklamalar ile birlikte
•
•
•

www.tuncsiper.com/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla veya kimliğinizin tespit edilebildiği ve iletişim
bilgilerinizi içeren dilekçe ile yazılı olarak Çamlıca Mahallesi, Babacan Cd. No:72, 16000 Nilüfer/Bursa adresine veya
elektronik ortamda ulukaya@hs.kep.tr KEP adresine veya;
üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@tuncsiper.com adresine

konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz.
Detaylı bilgilere www.tuncsiper.com/ adresindeki “Başvuru Formu”ndan da ulaşabilirsiniz.

