KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA
Bu aydınlatma metni Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olan Şirketimizin kanuni yükümlülüğü olan
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırlanmıştır.
Şirketimiz, çalışan adayı iş başvurularının doğru bir şekilde değerlendirebilmesi ve gerektiğinde adaylarla
iletişime geçilebilmesi amacıyla iş başvuru formunda, özgeçmişte ve sunulan sair belgelerde yer alan kişisel
verilerinizi basılı ve/veya elektronik ortamda kaydetmek suretiyle işlemektedir.
Kişisel verileriniz, kamu kuruluşlarının talebi üzerine mevzuat gereği yükümlülüklerimizin yerine
getirilebilmesi için paylaşılabilmektedir.
Basılı/yazılı evrak veya dijital ortamlar vasıtasıyla temin edilen ilgili kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2.
Maddesinin sırasıyla (c) ve (f) hükümlerinde yer aldığı üzere (i) sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan ilgili olması ve (ii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, uyuşmazlıkların çözümü veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince taleple sınırlı
olmak kaydıyla adli ve idari makamlar veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.
KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan kişisel verileriniz işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi
talep etme, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, eksik işlendiği
takdirde bunların düzeltilmesini isteme, işleme sebepleri ortandan kalktığı takdirde silinmesini talep etme,
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhte bir sonucun çıkmasına itiraz etme ve kişisel
verilerin kanuna aykırı işlendiği hallerde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı Şirketimize
başvurarak yerine getirebilirsiniz.
Şirketimiz bünyesinde işlenen kişisel verilerinizin hakkında detaylı bilgiye ve bilgi edinme başvuru
formuna www.subor.com.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı
bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih
yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA
Şirketinize yapmış olduğum iş başvurusu dolayısıyla paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve
tam olduğunu beyan ederim. İşbu Aydınlatma metninde yer alan açıklamaları okudum, anladım ve kabul
ediyorum. Söz konusu kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde
işlenmesine ve bu belgede belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmasına rıza veriyorum.
Tarih

: __/__/____

Ad-Soyad

: ______________

İmza

: ______________

Referans Taahhüdü
Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından referans olarak aşağıda belirttiğim kişiler ve son
çalıştığım işyerindeki yetkililer ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel
verilerin Subor Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin
yapıldığını/izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ad-Soyad:

İmza:

Ad-Soyad
Telefon:
E-posta:
Ad-Soyad
Telefon:
E-posta:
Ad-Soyad
Telefon:
E-posta:
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Tarih:

