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ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
1.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
Kişisel
verilerinizin
Şirketimiz
tarafından
işlenmesine
ilişkin
detaylı
bilgilere,
http://www.havas.net/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış Havaalanları Yer Hizmetleri
A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
2.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının başvuru,
seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli
iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, personel temini ve işe alım olmaması
durumunda da başvurular databaseimizde tutulduğundan işe alımın gerçekleştirilmemesi
halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişin değerlendirilmesi veya
Şirket güvenlik süreçleri için referans veya istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi, ilgili mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve işe uygunluk değerlendirmelerinin
gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere,
•
•

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra
edilmesi,
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik
güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
3.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartlarına uygun olarak, Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda TAV Havalimanları Holding
Anonim Şirketi’ne, [www.tavhavalimanlari.com.tr] adresinde listelenen grup şirketleri başta
olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında iş ortaklarımıza, Aéroports de Paris Grubu başta olmak
üzere hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel
kişilere aktarılabilecektir.
4.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirket genel müdürlüğümüz, matbu ve
çevrimiçi formlar, açık internet kaynakları, kargo, faks, posta, e-posta ve internet sitesi kanalları
vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen şartlardan herhangi birinin
gerçekleştiği durumlarda veya bu şartlardan hiçbiri mevcut değilse açık rızanıza istinaden
toplanmaktadır.
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5.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.
adresinden ulaşabileceğiniz http://www.havas.net/ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak
Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret
talep edilebilecektir.
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HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ
Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi
Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda:
•

Kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verierimin, Şirket’in insan kaynağı ihtiyaçları
doğrultusunda personel temin edilmesi ve çalışan adaylarının başvuru, seçme ve
değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi, daha sonra oluşabilecek
olası pozisyonlarda değerlendirilmesi üzere saklanması, çalışan adayları ile ilgili
güvenlik soruşturmalarının ve referans aramalarının yapılması ve işe alım sürecinin
planlanması

amaçlarıyla işlenmesi ve ayrıca bu amaçlarla grup şirketleriniz başta olmak üzere yurt içindeki
ve yurt dışındaki iş ortaklarınıza, Aéroports de Paris Grubu başta olmak üzere hissedarlarınıza,
tedarikçilerinize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılması hususlarına
bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.
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