İş Başvuru Formuyla İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ünal Gıda ve İnşaat San. Tic. Ltd.
Şti. tarafından hazırlanmıştır.

İş başvuru formunda paylaşacağınız:
1) Hüviyet bilgileri; aday kişi ile irtibat kurulabilmesi ve adayın işe kabul edilebilmesi
halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi amaçlarıyla
2) Öğrenim bilgileri, iş tecrübesi bilgileri, bilinen yabancı dil belgeleri, bilinen bilgisayar
programları bilgileri, sertifika ve belge bilgileri, özel yetenek ve makine kullanımı
bilgilerini; adayın iş için yeterli donanıma sahip olup olmadığının tespiti amacıyla
3) Hakkınızda bilgi verebilecek kimseler bilgilerini; hakkınızda referans alabileceğimiz
kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edebilmek amacıyla
4) Sağlık durumu bilgileri, işin yapılması için gerekli olan sağlık koşullarını sağlayıp
sağlamadığınızın tespit edilmesi amacıyla
5) İstihdam durumunuza ilişkin bilgiler; çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret
beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama
tarihinizin tespit edilebilmesi amaçlarıyla
6) Ehliyet bilgileri, şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp
kullanamayacağınızın tespiti amacıyla
7) Sabıka kaydı bilgileri, özlük dosyasının oluşturulması ve şirket güvenliği amaçlarıyla
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer
alan“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve
“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik
olmayan yollarla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, hakkınızda arşiv ve güvenlik soruşturması yapılması
amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’na aktarılacaktır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler hukuki
uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili
kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi,
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mimarsinan OSB. 19.
Cad. No:56 Melikgazi Kayseri adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@unalsut.com.tr
e-posta adresine iletebilirsiniz.

