6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA V1.

("KVKK")

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
Türkiye'de Fethiye OSB Mah. Sarı Cad. 1. Sok. No:1 Nilüfer/Bursa adresinde
faaliyette bulunan Metiş Otomotiv End. Ür. San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") olarak, veri
sorumlusu sıfatıyla; çalışanlarının aşağıda sayılan özel nitelikli kişisel verilerini, yine
aşağıda sayılan amaçlarla yurtiçinde üçüncü kişilerle paylaşmakta ve aktarmaktadır;
Aktarılan Kişisel Veriler :
 Sağlık Bilgileri (kan grubu, sağlık ve hastalık bilgisi)
Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları
:
 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamaları gereği ile faaliyetlerin
mevzuata uygun yürütülmesi için,
Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi ve Kuruluşlar
İşlenen kişisel verileriniz;
 İşyeri hekimlerine,

:

ilgili mevzuatı gereği talep halinde aktarılmak üzere; adli makamlar veya ilgili
kolluk kuvvetlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) ile paylaşılmak veya Şirketin
idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca aktarılmaktadır.
Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarım Yöntemi ve Hukuki Sebebi :
İşlenen özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanunun 5., 6. ve 8. Maddelerinde belirtilen;








veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması,
kanunlarda açıkça öngörülmesi,
bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması,
veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması,
bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması,
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri
sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayalı olarak form, belge, evrak gibi dokümantasyonlar üzerinde
internet ortamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla aktarılmaktadır.
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HAKLARINIZ
KVKK'nın 11. maddesi gereği tarafımıza şahsen veya vekaleten başvurarak, özel
nitelikli kişisel verileriniz ile ilgili;
 Şirket'in kişisel verilerinizi yurtiçinde üçüncü kişilere aktarıp aktarmadığını
öğrenmek, eğer aktarmışsa, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 Kişisel verilerinizin aktarım amacını ve bunların amacına uygun aktarılıp
aktarılmadığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.
Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin
aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme
hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde imha
edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten
talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü
kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın
koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha
yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi veya aktarılması sebebiyle zarara
uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
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.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet
adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, internet sitesinde bulunan e-posta
adresine bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta
adresinizi kullanmak suretiyle veya Fethiye OSB Mah. Sarı Cad. 1. Sok. No:1
Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak posta yoluyla göndermeniz veya Şirketimize
elden teslim etmeniz gerekmektedir(Ek.1-Başvuru formu). Şirket tarafından
talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun
size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla
ek doğrulamalar (aranmanız, vekalet sunulması gibi) istenebilir.
Tebliğ Eden :
Metiş Otomotiv End. Ür. San. ve Tic. A.Ş.

Tebliğ Alan :
İsim/Soyisim :
Tarih :
İmza :

Ek.1 : Talep halinde kullanılacak başvuru formu
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