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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) GEREĞİ 
ADAY ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

KVKK POLİTİKALARIMIZA    www.thor.com   ADRESİMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

THOR SPECIALTIES SRL MERKEZİ İTALYA TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ (THOR) olarak;  veri sorumlusu sıfatıyla, 
İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde;  
Duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, 
İş görüşmelerinin seçme ve yerleştirme süreçlerinin sürdürülesi amaçları ile bu amaç çerçevesinde; 
Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu verileri talep 
etmeye yetkili kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, sadece yurtiçinde şirketimize güvenlik
hizmeti veren şirkete aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekilde işlenebileceğini bildiririz

1- Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir.
o İş görüşmelerinin seçme ve yerleştirme işlemlerinin yürütülmesi, 
o İş görüşmeleri esnasında beyan ettiğiniz tecrübe/ eğitim / yetkinlikleriniz hakkında değerlendirmeler yapılması,
o Görevlendirileceğiniz bölüm koşullarına uygun eğitim/nitelik/ yetkinliklere sahip olup olmadığınızın tespiti, 
o Gerektiğinde yetkili kurum talebinin karşılanması, 
o İK yönetim süreçlerinin verimliliğinin sağlanması, 
o Şirket içi güvenliğin sağlanması 

2- İşlenen kişisel verileriniz şunlardır.
o Adınız-Soyad
o Açık adres
o TC No, Pasapport No, SGK No
o Aday başvuru formu
o Aday Çalışan Aydınlatma Formu (Bu formdur)
o e-posta adresiniz, sosyal medya hesabınız
o Telefon Numaranız
o Referanslarınız ve referanslarınızın arama Kayıtları
o Askerlik durumu, tecil belgesi ve süresi,
o Mevcut ve önceki iş bilgisi, iş unvanı
o (Gerektiğinde) Sabıka kaydı
o (Gerektiğinde) Sağlık kayıtları
o Son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı
o CV nizde yer alan tüm kişisel veri ve diğer bilgiler
o Ziyaretiniz esnasındaki güvenlik kamera kayıtları
o Öğrenim durumu/ eğitim ve beceriler/ sertifika ve diplomalara ait detaylar

3- Kişisel verilerinizin muhafaza süresi ne kadardır? 
Kişisel verileriniz, adaylık süreci tamamlanmaz ve istihdamınız sağlanmazsa görüşmelerin sona ermesinden iki ay
sonra veri imha politikalarımıza uygun bir biçimde imha edilir.
Adaylık  sürecinin  tamamlanır  ve  istihdamınız  başlar  ise  artık  kişisel  verilerinize  dair  süreçleriniz  çalışan
politikalarına tabi olarak sürdürülecek ve verileriniz bu aşamadan sonra ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
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4- Kişisel verilerinizin yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılması.
Verileriniz yetkisiz üçüncü kişilere aktarılmazlar. Ancak başvurduğunuz pozisyonun niteliği itibari ile verilerinizin
üçüncü kişilere aktarılması gerektiğinde  KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere
uygun bir şekilde hareket edilir. 

Buna göre Kişisel  veriler  ve özel  nitelikli  kişisel veriler  ilgili  kişinin açık rızası olmadan aktarılmaz. Ancak; KVKK
madde 8 in atfı ile KVKK madde 5/2 ve 6/3 hükümlerine uygun olarak ve bu hükümlerde yer alan hallerin varlığı
halinde açık rıza olmaksızın aktarılabilir.  

Kişisel  verilerin  yurt  dışına  aktarılması  konusunda  KVKK’da  öngörülen  ve  Kurul  tarafından  alınan  karar  ve
düzenlemelere  uygun  bir  şekilde  hareket  edilir.  Kişisel  veriler  ilgili  kişinin  açık  rızası  olmadan  yurt  dışına
aktarılamaz.  Ancak; 

o Kişisel veriler bu politikanın KVKK madde 5/2 ve özel nitelikli kişisel veriler yönünden KVKK madde 6/3 de yer alan
hallerin varlığı halinde / VE DE BUNA EK OLARAK / 

o Verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın olması  /VEYA /
o Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir

korumayı yazılı taahhüt etmeleri ve Kurulun izin vermesi ile açık rıza aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

5- KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ SIFATI İLE HAKLARINIZ VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA AŞAĞIDAKİ POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Verilerin kanuna aykırı  olarak işlenmesi  sebebiyle zarara uğraması  hâlinde zararın giderilmesini  talep etme,
haklarına sahipsiniz

Detaylı  bilgiler  için  www.thor.com üzerinde  Türkiye  sayfasındaki KVKK  sekmesinde  yer  alan  Politikalarımızı
inceleyebilir ve yine bu adreste bulunan başvuru formunu kullanarak bize başvurabilirsiniz

Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır. 

İlgili kişinin başvurusunda hangi hakkını kullandığını açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermesi
gereklidir

BAŞVURULARINIZDA KULLANABİLECEĞİNİZ İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞU ŞEKİLEDİR.
THOR’un  “Koşuyolu  Mah.  Cenap  Şahabettin  Sok.  No:17  
34718 Kadıköy / İstanbul” adresine iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla veya kvkk.istanbul@thor.com
adresine mail yoluyla gönderim yapılmalıdır.
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