FAYTEKS TEKSTİL TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ1
Bu Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
(“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”)
10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu olarak Fayteks Tekstil
Turizm Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“FAYTEKS” veya “Şirket”)
tarafından hazırlanmıştır.
Bu Aydınlatma Metni, Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da
özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimiz tarafından işe alım değerlendirmesi
yapılabilmesi için paylaşmış olan gerçek kişileri (“Çalışan Adayı”) kapsamaktadır.
KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri
olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri
işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve
özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini
alarak gerçekleştirmektedir.
Kişisel verilerinizin sizler için öneminin farkındayız. Bu nedenle, işbu Aydınlatma
Metni kapsamında, Şirketimizin hangi kişisel verileri, ne şekilde toplandığı, işlemenin
hukuki sebepleri ve amaçları, aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları ile Kanun’da yer
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verilen kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz hakları basit ve yalın bir şekilde
sizlere açıklamayı amaçlamaktayız.
1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği
KVKK uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak aşağıda iletişim bilgileri yer
alan Fayteks Tekstil Turizm Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Adres

:

Hadımköy Mah. Haşim İşcan Cad. No:10/2 34555
Arnavutköy/İstanbul

Telefon

:

0(212) 771 38 38

Fax

: 0(212) 771 36 66

Web sitesi

: www.fayteks.com

E–mail

: info@hefaderi.com

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Kişisel verileriniz, FAYTEKS tarafından aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) 6698 sayılı
KVKK ‘nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işlenebilecektir:
● İş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve
değerlendirilmesi,
● Başvurulan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
● Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
● Şirketimize iş başvurusunda bulunan kişiler ile işe alım sürecinde iletişim
kurulabilmesi,
● İş başvurusunun sonuçlandırılması ve çalışan adayı yerleştirme süreçlerinin
yürütülmesi,
● Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
● Şirketimize iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu
takdirde iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru

değerlendirme sürecinde iş görüşmesi yapılması halinde görüşme ve referans
notlarının saklanması,
● İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
● iş yerimizin güvenlik önlemleri kapsamında görüntü kayıtlarının alınması
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işleme amaçları konusunda daha detaylı
bilgiye http://www.fayteks.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan
Fayteks Tekstil Turizm Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
3. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8.
maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimize
iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;
● Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,
● Başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için hissedarlarımızla,
●

Aynı fiziki ortamda faaliyet göstermesi sebebiyle Grup Şirketi’mizle,

● Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla
paylaşılabilecektir.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirketimiz ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde,
● iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep edilen kimlik
bilgileriniz, mesleki deneyiminiz, iletişim bilgileriniz, ehliyet bilginiz, eğitim, iş ve
profesyonel yaşama ilişkin verilerinizi veya başvurunuz sırasında paylaşmayı
tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi ya da özel istihdam bürosu, kariyer network
platformları üzerinden iş başvurusu yapmanız halinde bu platformlar üzerinde
yayınladığınız bilgilerinizi,
o Şirketimize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri
yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,

o Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri ya da kariyer
network platformları,
o Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan
başvuru formları
● referans kişisi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden
bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi
almak şeklinde tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla
yapılan kontroller
● Görsel kayıtlarınızı Şirket’in güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği
Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar
aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair
yollarla toplanabilir.
5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip
olduğunuzu bildiririz:
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini talep etme,
● İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
● İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin,
kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya KVK
Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel
FAYTEKS İnternet Sitesi’nden ulaşılabilecek “İlgili Kişi Başvuru Formu”ndan
yararlanabilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

