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SANKO HOLDİNG A.Ş. ve GRUP ŞİRKETLERİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
ADAY BİLGİLENDİRME ve ONAY METNİ
Değerli Adayımız,
İşe alım sürecinin bir parçası olarak, Sanko Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri iş başvuruları
ile ilgili kişisel verileri toplar ve işler. Kuruluşumuz, bu verileri nasıl topladığı, kullandığı ve
veri koruma yükümlülüklerini yerine getirdiği konusunda şeffaf olmaya kendini adamıştır.
İhtiyacımız olan nedir?
Sizinle aksi kararlaştırılmadıkça, yalnızca sizinle ilgili temel kişisel verileri toplayacağız.
Bu, sizinle ilgili özel nitelikli kişisel verileri içermez (genellikle "hassas kişisel veriler" olarak
bilinir). Bununla birlikte, bu bilgiler adınızı, iş adresinizi, e-posta adresinizi ve iş unvanınızı
içerebilmektedir.
Bununla ne yapıyoruz?
Elimizde tuttuğumuz tüm kişisel bilgiler, insan kaynakları departmanındaki personelimiz
tarafından işlenecek ve üçüncü şahıslar kişisel verilerinize erişmemiz için yasal bir zorunluluk
olmadıkça verilere erişemeyecektir. Bununla birlikte, bilgilerinizin sunucuları bilgi
teknolojileri departmanında bulunan bulut tabanlı bir sistemde saklanabileceğini lütfen
unutmayın.
Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlendiğinden emin olmak için tüm makul
adımları uygularız ve bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.
Ne kadar süre devam ediyoruz?
Kişisel verilerinizi genellikle en az 6 yıl süreyle saklayacağız, bu sürenin sonunda,
edinilmiş olan yasal amaçlar için artık gerekli değilse, imha edilecektir. Bu bilgi alışverişini
kabul ediyorsanız, bu amaçla kullanmak istediğimiz bilgiler, bu bilgiyi almak istemediğinizi
bize bildirene kadar tarafımızca saklanmaktadır. Saklama politikamız hakkında daha fazla bilgi
web sitemizde bulunmaktadır.
Kişisel verilerinizle ilgili belirli durumlarda ve belirli kısıtlamalara tabi olarak aşağıdaki
haklara sahipsiniz:
• Kişisel verisinin 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 halinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
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KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren hallerin sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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 halinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talep
başvurularınızı, www.sanko.com.tr internet adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’
nu kullanarak iletebilirsiniz.
Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30)
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır.
İşbirliğiniz ve yardımınız için teşekkür ederiz.
[İlgili Sanko şirketinin tam ticari unvanını giriniz] adına,
[● Sanko………………………………………………………………]
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıdaki tüm hususları okuduğumu, bunların tümünü
anladığımı, kabul ettiğimi ve bunlara şartsız ve gayrikabili rücu olarak rıza gösterdiğimi kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
[●]

Okudum anladım

Aday Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
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