ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Turay Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir. Verilerinizin Şirketimizce işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,
https://turay.com.tr/kvkk adresinde yer alan Turay Tekstil Sanayi Ticaret Limited ŞirketiKişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Toplanan verileriniz, Kanun’daki temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki
veri işleme şartları dahilinde, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin
planlanması ve/veya icra edilmesi ve Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili
kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Verileriniz Şirketimizce e-posta, kargo/posta, Şirketimiz internet sitesi, genel müdürlüğü,
fabrikaları ve mağazaları, gerçekleştirdiği etkinlikler, telefon/çağrı merkezi, kartvizit, güvenlik
kameraları, sosyal medya ve açık internet kaynakları kanallarıyla (yöntemleriyle) ve elektronik
ve/veya fiziki ortamdan çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin
planlaması ve/veya yürütülmesi amacıyla toplanacaktır. Toplanan verileriniz Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen
amaçlarla işlenebilmektedir.
3. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde
veya dışında verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri bilme; verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde düzeltilmesini isteme; Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmesine
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme; verileriniz aktarılmışsa yapılan düzeltme, silme veya yok etme işleminin
verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme; verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme;
verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
“Üçüncü Kişilerin Kişisel Verilerinin Aktarımına İlişkin Taahhüt”
Referans olarak belirttiğim 3. kişilerle referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceğine ve bu
kişilerin söz konusu kişisel verilerinin Şirketinizle paylaşılması/aktarımına yönelik kendilerine
gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.
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