PİMSA ADLER OTOMOTİV A.Ş.
POTANSİYEL ADAYLARIN KİŞİSEL VERİLERİN
İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Pimsa Adler Otomotiv A.Ş. (Pimsa Adler) potansiyel adaylarından elde ettiği kişisel veriler bakımından
Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Pimsa Adler, kişisel verilerinizi aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir;
Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özlük bilgisi gibi kişisel verileriniz; , özgeçmişinizin değerlendirilmesi,
yönetici temin süreçlerinin yürütülmesi, organizasyonumuzun insan kaynakları ihtiyaçlarının
planlanması ve icrası, potansiyel aday havuzu oluşturmak, uygun bulunan potansiyel adaylara
ulaşmak ve mülakat yapmak amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Pimsa Adler tarafından fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Pimsa Adler, adaylar ile arasında iş sözleşmesinin kurulması başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerini
yerine getirmek ve kanunda açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemektedir.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, iş görüşme süreçlerimize aday olarak dahil edilebilmeniz, iş
sözleşmesi yapılması, özlük dosyalarının oluşturulması ve yasal merciilere gerekli bildirimlerin yapılması
aşamalarında paylaşılmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Saklanması
Kişisel verileriniz özgeçmiş değerlendirme amacıyla saklanmaktadır. Bu amaç ortadan kalktıktan sonra
tarafınıza olumsuz dönüş yapılması durumunda ileride size uygun pozisyon açılması halinde
bilgilendirilmek amacıyla özgeçmişinizi aşağıdaki metin ile saklamamıza rıza göstermeniz halinde bahsi
geçen amaç süresince verileriniz saklanabilecektir. İşleme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için
herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale
getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel
verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Pimsa Adler uygun güvenlik düzeyini
sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel Verilerinize İlişkin “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız
Şirketimize başvuru yaparak;










Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin
paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın
giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile
birlikte TOSB Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. 11. Sokak Şek / Çayısrova / Kocaeli adresine ıslak imzalı
olarak; ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi
kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz.

