Çalışanlarımız İçin
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınıza Dair
Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri
Sorumlusu olarak KRM Yönetim Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) tarafından toplanmaktadır.
Şirketimizin insan kaynakları politikalarını uygulamamızı ve yürütmemizi sağlayacak kişisel
verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, cep telefonu numarası, e-posta, kimlik bilgileri,
meslek bilgisi, banka hesap bilgileri, log kayıtları, medeni durum, askerlik durumu ile ilgili
bilgiler, iletişim ve adres bilgileri, gibi) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler vb) yasalara
uygun surette ve Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde, işe giriş ve iş
sözleşmesinin devamı sırasında toplayabilmekteyiz.
İşburada ve Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel
verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, işbu Aydınlatma Metni
ve Şirketimiz tarafından oluşturulan Kişisel Verileri İşlemesi Saklama ve İmha Politikası ile
belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, gerekli bilgi güvenliği tedbirleri
de alınarak işlenecek ve kanunların emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.
Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda belirtilmiştir.
•

Etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi

•

İş sözleşmenizden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

•

Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi

•

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi

•

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığının sağlanması

•

Maaş ve bordro işlemlerinin teknik olarak yönetilmesi

•

Atama, terfi gibi kariyer planlaması yapılabilmesi

•
•

Satış ve pazarlama
Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinde

•

Hayat ve sağlık sigortası operasyonlarının yürütülmesi

•

Özlük dosyanızın oluşturulması ve insan kaynakları biriminin faaliyetleri

•

Şirketi üçüncü kişilere karşı temsil etmeye ilişkin yapılacak görevlendirilmeler
kapsamındaki süreçlerin yerine getirilmesi

•

Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini

•

SGK gibi hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yükümlülüklerin yerine
getirilmesi

•

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin
temini

•

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması.

Kişisel verileriniz elektronik, fiziki veya sözel ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.
Şirketimiz, yukarıda sayılan amaçlarla elde ettiği kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri
Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere (Şirket
ortaklarımız, ortaklarımızın sahibi olduğu şirketler, iştiraklerimiz, müşterilerimiz,
tedarikçilerimiz, işbirliği yapılan şirket veya kişiler de dahil) aktarabilmektedir.
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu
olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.
a. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların
düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin
istenmesini talep etme,
e. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel
Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da
anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan
üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
f. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar
çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.
Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içen yazılı
başvurulara azami 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması
sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret
tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10
(on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD,
flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının
maliyetine göre ücret talep edilecektir.
Çalışanlarımız yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla web sitemizde yer alan
Başvuru Formu’nda belirtilen yollarla Şirketimiz ile her zaman iletişime geçebilirler.

