
DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA BİLDİRİMİ 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca kişisel verileriniz, veri 

sorumlusu sıfatıyla DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. (”Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 

işlenecektir. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Kişisel verileriniz, ilgili iş birimlerimiz tarafından 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda belirtilen kapsamda işlenecektir: 

a- İşe alım sürecinde çalışan adayı / stajyer başvuru taleplerinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun 

değerlendirilmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla, 

b- İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, ilgili mevzuat ve şirket 

prosedürlerine uygun olarak yerine getirilebilmesi amacıyla, 

c- İşe alım süreçleri, İnsan kaynakları iş ve işlemleri, ihtiyaca yönelik ileride kullanılmak amacı ile nitelikli 

aday çalışan havuzunun oluşturulması amacıyla, 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar Ve Aktarım Amacı 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde Mahkeme, Savcılık, 

Emniyet gibi hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle 

paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve ilgili iş birimleri haricinde işlenmemekte ve 

3. Kişilere aktarılmamaktadır. 

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, şirketimizin meşru menfaati ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde veri sorumlusu sıfatı işlenmektedir. Bu kişisel veriler elektronik 

ve fiziksel ortamda başvuru formu doldurulması/iletilmesi suretiyle toplanmaktadır.  

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki 

haklara sahiptir: 

a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 

b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 

d- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme  

e- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

f- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme 

g- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 

h- (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme 

i- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

j- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini 

talep etme 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.dogruvarlik.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan 

“DOĞRU VARLIK - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENME POLİTİKASI” ile düzenlenen 

yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) 

gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirket 

tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtiriz.  

Saygılarımızla, 


