
1 

 “ÇALIŞAN ADAYI” KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

1. Tanımlar 

Kişisel Veri   : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

Veri Sorumlusu  : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

Tedarikçi   : Mal veya hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

İştirak     : İştirakler, şirketimiz ile ortaklığı bulunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 

İş Ortağı   : İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, sözleşme bağı çerçevesinde belirli bir işin ifası 

amacıyla, ortaklık sağladığımız ekonomik ve hukuksal yönden bağımsız gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 

 

2. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan; kimlik bilgileri, 

iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgisi, özgeçmiş bilgisi, ehliyet bilgisi, eğitim bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, başvuru 

formunda ilettiğiniz bilgiler, referans bilgisi şeklinde tarafımıza ilettiğiniz özgeçmişinizde yer alan bilgiler ve 

tarafımızda bulunan diğer kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Japar Plastik İnşaat Malz. Gıd. Ambal. San. Ve Tic. 

A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenmektedir. 

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; personel temin süreçlerinin yürütülmesi, 

insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla 

işlenmektedir. 

 

4. Kişisel Verilerin Aktarımı 

Kişisel verileriniz; işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi için dışardan hizmet alınması gibi bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, insan kaynakları süreçlerinde işe uygunluğun değerlendirilmesi 

için dışardan hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları 

dâhilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Bununla 

birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz 

ile yurt dışı yerleşik iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı 

ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 

izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır. 

 

5. Kaynak ve Hukuki Sebep 

Kişisel verileriniz; iş başvurunuz boyunca; elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca 

bizzat, elektronik ortam araçları ile otomatik yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme 

faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. 

maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir. 

 

6. Başvuru Usul ve Esasları 

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; 

www.japar.com.tr web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu 

doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları 

sağlayan; japar@hs02.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kvkk@japar.com.tr e-mail adresimize 

sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile İnönü Mahallesi 139 Sokak 

No: 56/ Torbalı İzmir adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız 

başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak 
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sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma 

Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

 


