TASNİF DIŞI

STAJYER AYDINLATMA METNİ
ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Limited
Şirketi (Şirket) olarak tarafımıza yaptığınız staj başvurunuz değerlendirilmiş ve olumlu
sonuçlanmıştır. ASELSANNET Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve
Taahhüt Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, İnsan Kaynakları politikalarımızın
planlanması ve yürütülmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) kapsamında olmak kaydı ile kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
Bizlere ilettiğiniz veya üçüncü kişiler kanalıyla edindiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metni ile ASELSANNET
Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Sanayi Ticaret İnşaat ve Taahhüt Limited Şirketi
bünyesinde işlenebilecek kişisel verileriniz ile ilgili süreçler ve sahip olduğunuz haklar
konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.
1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİLERİNİ İŞLİYORUZ?
VERİ KATEGORİZASYONU
Kimlik Bilgisi

AÇIKLAMA
Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık
kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan
bilgiler (örn. TCKN, pasaport no, nüfus cüzdanı seri no,
ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa
kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)

İletişim Bilgisi

Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler
(örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu
numarası, adres)

Özlük Bilgisi

Çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan
kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken
her türlü bilgi ve belge)

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekanda alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin
kişisel veriler (örn. ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)

Finansal Bilgi

Her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar
kapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin
yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren
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bilgiler, vergi borcu tutarı, kart bilgisi, vergi ödemeleri,
ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak
bakiyesi vb.)
Meslek Deneyim Bilgisi

Eğitim verileri, Diploma bilgileri, gidilen kurslar,
mesleki içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript
bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel
kayıtlar (örn. fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses
kayıtları)

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançları belirten özel
Diğer İnançlar Bilgisi
nitelikli bilgiler. (Binaya giriş çıkışların kontrolü için
talep edildiğinde tarafınızca din hanesi içeren kimlik
belgesi verilmesi halinde elde edilmekte, ancak kimliğin
rafta bırakıldığı sürenin sonunda/ziyaret süreniz sona
erdiğinde imha edilmektedir.)
Sağlık Bilgileri

Binaya giriş çıkışların kontrolü için talep edildiğinde
tarafınızca kan grubu hanesi içeren kimlik belgesi
verilmesi halinde sağlık bilginiz elde edilmekte, ancak
kimliğin rafta bırakıldığı sürenin sonunda/ziyaret süreniz
sona erdiğinde imha edilmektedir.)

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Elde ettiğimiz kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 5.
ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde şirketimiz tarafından
aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:


Staj özlük dosyanız oluşturulurken kimlik bilgisi, eğitim bilgisi, iletişim bilgisi, iş
deneyimi, askerlik bilgisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi gibi kişisel veriler
işlenmektedir.



Kanuni bir hakkınız olan maaş ve yan hakların getirdiği ücretlerin ödenmesi amacıyla
kimlik bilgisi, finansal bilgi işlenmektedir.



Şirketimiz bina ve tesislerinin içerisinde ve çevresinde güvenliğin sağlanması, çalışma
disiplini ve takibinin sağlanması amacıyla görsel ve işitsel bilgiler işlenmektedir.



Stajyer Devam Kontrol Sistemi’nin takibi amacıyla kimlik bilgisi işlenmektedir.
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İş birimleri arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi
amacıyla stajyerlerimizin kimlik bilgisi ve iletişim bilgisi işlenmektedir.



Tesis Güvenlik Belgesi kapsamında kimlik bilgisi, sağlık bilgisi, din bilgisi, iletişim
bilgisi, özlük bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, meslek deneyim bilgisi, görsel ve
işitsel veri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi işlenmektedir.



Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, karşılanması, eğitim planının duyurulması, eğitim
faaliyetlerinin takibi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kimlik bilgileri
işlenmektedir.



Şirketimizin ve şirketimizin organizasyon yapısının ve faaliyetlerinin tanıtılması
amacıyla internet sitesinde çalışanlarımızın gerçekleştirmekte olduğu veya katıldıkları
faaliyetlerin

fotoğrafları,

görüntü

kayıtları,

videoları

gibi

kişisel

veriler

işlenebilmektedir.


Acil durum yönetim planlaması amacıyla çalışanlarımızın ve yakınlarının kimlik bilgisi
ve iletişim bilgisi, çalışanların kan grubu bilgisi işlenmektedir.



Mali, finansal ve hukuki konularda destek almak, iletişim sağlamak ve bu konularda
gerekli hazırlıkları yapmak ve müşavirlik hizmeti alabilmek amacıyla bağlantılı kişisel
veriler işlenebilmektedir.



İş kazasına maruz kalınması durumunda ilgili hakların tesis edilmesi amacıyla kimlik
bilgisi, iletişim bilgisi, sağlık bilgisi ve kazaya ait diğer kişisel veriler işlenmektedir.



Mevcut ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların sağlıklı bir şekilde çözümlenebilmesi
için özlük bilgileri işlenmektedir.



Disiplin bakımından değerlendirilmenizi gerektiren durumlarda özlük dosyanızda yer
alan bulunan kişisel verileri ve eğer bir olaya dahil olunmuşsa olaya ait görüntüler
işlenmektedir.



Şirketimiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda
yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla kimlik bilgisi,
iletişim bilgisi ve başvuru evrakına ekleyerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer
bilgiler işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?
İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. maddesinde
belirlediği koşullar çerçevesinde;
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İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı
olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,



Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin yürütülmesi amacıyla, sunucu
kiraladığımız tedarikçilerimize,



İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari
faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör
firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk
bürolarına,



Stajyer hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka,
finans kuruluşları ve diğer firmalara,



Bankacılık-finans işlemleri ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve
finans kurumlarına,



Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,



Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve
düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat
kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,



Etkinlik, konferans, kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla
bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,



İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,



Gerek sözleşmesel gerekse idari yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerçek
veya tüzel kişiler ile kamusal nitelikteki kurumlara

aktarılabilmektedir.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE
TOPLUYORUZ?
Kişisel verileriniz;


Başvuru formları,



İnternet sitesi,



Muhtelif sözleşmeler,



Her türlü bilgi formları,



Anketler,
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İş başvuru formları,



İş sözleşmeleri,



Sosyal medya uygulamaları,



Müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve
dijital bildirimler,



Kamera sistemleri

ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere otomatik veya veri kayıt sistemin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen veri işleme
şartlarından, kanunlarda açıkça öngörülme (5/2-a), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması (5/2-c), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması (5/2-ç), ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması (5/2-f) ve (Sadece Sağlık Ve Cinsel Hayat Verileri İçindir) Kamu Sağlığının Korunması,
Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık
Hizmetleri İle Finansmanının Planlanması Ve Yönetimi (6/3) kapsamında toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda
Şirketimizin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.
5. VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’ NIN 11. MADDESİ GEREĞİ SAHİP
OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ
KVKK’ nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel
verileriniz ile ilgili;
 Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya
işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere
aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya
aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
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 Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini
(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) 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 aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha
talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin
sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
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