ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
Borlease Otomotiv Anonim Şirketi (Borlease), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)
doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla; kimlik, iletişim, görsel kayıtlar, yasal yükümlülükler gerektirdiği
takdirde sağlık bilgileri, özgeçmiş, mesleki deneyim ve yeterlilik bilgileri kapsamında gerekli olan kişisel
verileri iş başvuru sürecinizin değerlendirilmesi, referanslarla görüşme yapılması ve insan kaynakları
süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla işleyebilmektedir.
Söz konusu kişisel veriler başvuru ve görüşme aşamalarında, başvuru formları, sözlü mülakatlar,
düzenlenen kariyer günleri aracılığıyla otomatik olmayan yollar; internet sitemiz, kariyer siteleri, insan
kaynakları danışmanlık şirketleri vb. kanallar aracılığıyla elektronik ortamda otomatik yollar ile
toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesi kapsamında “iş sözleşmesinin kurulmasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”;
istisnai hallerde “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Başvurunuzun değerlendirilmesi veya olumsuz sonuçlanması halinde açılabilecek benzer nitelikteki
pozisyonlar için yeniden değerlendirme yapılması amacıyla söz konusu kişisel veriler bir yıl boyunca
Borlease tarafından muhafaza edilecektir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, açık rızanız halinde benzer
nitelikli pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerimize aktarılabilecektir.
Kanun’un aşağıda belirtilen ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen yöntemlerle bize
iletebilirsiniz:










Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri
sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, “Kişisel Verilere İlişkin Başvuru Formu” veya Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirtilen farklı yöntemler aracılığıyla bize her zaman
iletebilirsiniz. Başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri ve iletişim adreslerini formun içinde bulabilirsiniz.

