ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Kasra Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Kasra” veya “Şirket”) olarak kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Kasra tarafından,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere, veri
işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla,
kişisel verilerin korunması için her türlü teknik ve idari tedbiri aldığımızı bildirir, bu hususta
sizleri de bilgilendirmek isteriz.
1.

Veri Sorumlusu

Kasra, KVKK madde 3’te tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.
2.

İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden
birinin varlığı halinde işlenmektedir.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve
genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel
veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Tüm bunlara göre; çalışan adayı olarak kişisel verileriniz, çalışan adayı / stajyer / öğrenci
seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin
yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş
faaliyetlerinin yürütülmesi, referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime
geçilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. İşe alım
süreçleri kapsamında doldurulan formlarda ya da tarafınızca iletilen özgeçmiş metinlerinde

dernek, vakıf ve/veya sendika üyeliğine ilişkin bilgilerin mevcut olması durumunda bu özel
nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız ile işlenmekte olup, Kasra tarafından istihdam
edilmeniz halinde ise Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine
Getirilmesi amacıyla bu verileriniz özlük dosyanızda tutulacak ve iş akdinizin
sonlanmasından itibaren 10 yıl boyunca saklanacaktır. .
3.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriz, beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle
paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan
düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin
sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘6. Kişisel
Veri İşleme Amaçları’ başlığı altında belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza
aranmaksızın aktarılabilecektir.
KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı
sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmektedir.
Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenmektedir. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz Türkiye’de bulunan sunucularda
saklanmakta olup, işleme faaliyetine konu hiçbir kişisel veri yurtdışına aktarılmamaktadır.
4.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz;
•
•

Şirket’imize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz
özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,
Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları,

Aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamda elde edilebilmektedir. Kişisel verilerinizin
işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı
2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kişisel verileriniz açık rıza hukuki
sebebine dayanılarak işlenmektedir.
5.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya
KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Haklarınıza
ve
KVKK’nın
uygulanmasına
ilişkin
diğer
talepleriniz
için
https://www.kasra.com.tr/docs/Kasra-A.S.-Ilgili-Kisi-Basvuru-Formu.pdf adresinde bulunan
İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanabilir ve başvurunuzu söz konusu formda belirtilen
başvuru yollarından herhangi birisi ile Şirket’imize iletebilirsiniz.
Kasra, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret
alınabilecektir.
İşbu aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

İlgili Kişi Bilgileri
Adı Soyadı

:

Telefon Numarası

:

E-Posta Adresi

:

Tarih

:

