NFB MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ
1. TANIMLAR ve VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz yasal veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Ticaret Sicilinde
kayıtlı Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Bayraktar Center G/Blok No:
114/5 Çankaya/Ankara adresinde mukim, NFB Mühendislik Müşavirlik
Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak
anılacaktır) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda tarafımızca işlenebilecektir.
Kişisel

verilerinizin

Şirketimiz

tarafından

işlenmesine

ilişkin

detaylı

açıklamaya, www.nfb.com.tr web adresinden halka açık şekilde ile paylaşılmış
olan NFB Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası metninden ulaşabilirsiniz.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Tarafınızca Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz, Kanun’da yapılan
düzenlemelere uygun olarak ve ilgili yasanın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme koşulları dahilinde çalışan adaylarının başvuru, Şirket
tarafından

seçme

ve

değerlendirme

süreçlerinin

devamında,

çalışan

adaylarının istihdamı için gerekli iletişim yollarının kullanılarak bunların
yerine

getirilmesi,

güvenlik/araştırma

doğrudan
süreçleri

toplanması/yürütülmesi

istihdam

için

yolları

referans

başta

ile

işe

veya

olmak

alımlarda
istihbarat

üzere;

insan

yapılacak
bilgilerinin
kaynakları

politikasının ve ilgili süreçlerin düzenlenmesi ve/veya tatbik edilmesi,
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili gerçek ve tüzel
kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki ve teknik güvenliğinin temini
faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
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3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILDIĞI TARAFLAR VE GERÇEK
VE TÜZEL KİŞİLER YA DA KAMUL KURUM VE KURULUŞLARINA
AKTARIM AMAÇLARI
Tarafımızca iletilen ve toplanan kişisel verileriniz, yasanın 8. ve 9.
Maddeleri ile muhtelif diğer maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
düzenlemelerine uygun olarak yukarıda bahsedilen amaçların genel olarak
gerçekleştirilmesi için grup şirketlerimizle, hissedarlarımızla, şirketimiz
tedarikçileriyle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili
özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ
SEBEBİ
Kişisel verileriniz, internet
imkan tanıyan sair

internet

sitelerimiz,
siteleri

iş

üzerinden

başvurusu yapmanıza
veya

fiziki

ortamda

toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yasal çerçevede
belirlenen hukuki sebeplerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Toplanan
kişisel verileriniz 2 yıl boyunca tutulacaktır. Kişisel verileriniz Şirketimiz ile
iletişime geçmeniz durumunda; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan
dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet
sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri
ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki
ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile
bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN
HAKLARI:
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklar a
sahiptir. Buna göre:
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
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•

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,

•

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda
buna itiraz etme,

•

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.nfb.com.tr
adresinden ulaşabileceğiniz NFB Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Veri Sahibi
Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı
Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği nce Türkçe ve
yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik
imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in
cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın,
yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa
kimlik numaranızın,
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c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks
numaranızın,
e) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya
eklenmesi gerekmektedir.
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.
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