ERETİM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
STAJYERLERE VE ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Türkiye’de kurulu Eretim Bilgisayar Hizmetleri ve Danışmanlık Limited Şirketi ("Şirketimiz" veya
“Eretim”) olarak, Şirketimize yapmış olduğunuz başvuru kapsamında işe uygunluk ve
yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde stajyer ve çalışan adaylarının kişisel verilerini
işlemekteyiz.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10.
maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca;
veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin
hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVK
Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizleri en doğru şekilde
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine
ilişkin meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak; www.linkedin.com, www.kariyer.net
gibi kariyer sayfaları ile @ereteam.com uzantılı e-posta adreslerine gönderdiğiniz e-postalar,
insan kaynakları şirketleri, Şirketimiz çalışanlarının, müşterilerinin veya iş ortaklarının
referansları, Şirketimiz tarafından katılım sağlanan etkinlikler aracılığıyla veya mülakat süreçleri
kapsamında doğrudan sizlerden elektronik ve fiziki ortamlarda elde edilmektedir.
Yukarıda belirtilen yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz,
•

•
•

KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi uyarınca, sözleşmenin akdi veya ifasıyla
doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinin işlenmesinin
gerekli olması,
KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendi uyarınca; temel hak ve özgürlüklerinize
zarar vermemek şartıyla Şirketimizin meşru menfaatleri gereği,
KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde

işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Şirketimizde istihdam edilmek üzere başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzun
değerlendirilebilmesi ve gerektiğinde sizler ile yeniden iletişime geçebilmek amacıyla aşağıda
sayılan kişisel verileriniz Eretim tarafından işlenebilmektedir.
•
•
•
•
•
•

Kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz),
İletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz),
Mesleki deneyim bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, yabancı dil yeterliliğiniz, katıldığınız sertifika
programları ve aldığınız sertifikalar, katıldığınız kurslar ve diğer beceri ve yetenekleriniz,
Referanslarınız, daha önce çalıştığınız iş yerleri, pozisyonunuz (deneyimleriniz, işe başlangıç
ve işten ayrılma tarihleri),
Erkek adaylar için askerlik durumunuz,
Özgeçmişte yer alan sair bilgiler ile ücret beklentiniz, görüşme notları, mülakatta sorulan
sorulara vermiş olduğunuz yanıtlar.

Çalışan veya stajyer adayının başvurmuş olduğu pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için
gerekli ve yeterli olan kişisel verilerinizin işlenmesi esastır. Bu kapsamda, Şirketimize yapacağınız
başvurularda, özgeçmişiniz ve paylaşacağınız sair evraklarda, yukarıda belirtilenler ve
başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanlar dışında kişisel verilerinizi ve özel
nitelikli kişisel verilerinizi (siyasi düşünce, din, inanç, mezhep, dernek veya vakıf üyeliği, sağlık
bilgileri gibi) paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
Ayrıca, Şirketimize bildirmiş olduğunuz referanslarınıza ait kişisel veriler ile ilgili olarak
referanslarınızın aydınlatılması ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınması tamamen çalışan ve
stajyer adaylarının sorumluluğundadır.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarımı
Kişisel verileriniz, başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuz değerlendirilmesi kapsamında gerekli
olduğu ölçüde, ürün veya hizmet tedariki konularında destek aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki
tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız
KVK Kanunu’nda sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere, kişisel verileriniz ile ilgili;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel sağlık verilerinize erişebilme ve bu verileri talep edebilme,
Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın
giderilmesini isteme

haklarına sahipsiniz.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimize ve www.ereteam.com internet sitesinde bulunan
“KVKK Başvuru Formu” dokümanını ıslak imzalı olarak doldurarak, Şirketimizin merkezinin
bulunduğu Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Tower Sitesi A Blok 66a/11 Kartal,
İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya kvkk@ereteam.com
mail adresine iletebilirsiniz.
Şirketimize iletmiş olduğunuz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz
gün içerisinde değerlendirilerek yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılır.
Taleplerinize ilişkin herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmak ile birlikte, Şirketimizin, Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlenen işlem ücretini
talep etme hakları saklıdır.

** Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amacının gerektirdiği süre
boyunca hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecek olup ilgili mevzuatta
belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürenin sona ermesi ya da talebiniz üzerine

imha edilecektir. Kişisel verilerinizin korunması adına alınması gereken idari ve teknik tedbirler
Şirketimiz tarafından ekonomik imkanlar dahilinde alınmaktadır.
** Ayrıntılı bilgi için www.ereteam.com internet sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Politikası” dokümanını inceleyebilirsiniz.
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