ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden DAMAGEN Genetik Araştırma ve Tanı Tic. Ltd. Şti. (“Veri
Sorumlusu”) (“Damagen”) (“Merkez”) (“Şirketimiz”) (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) ’nun 10. Maddesine uygun olarak şirketimiz çalışan adaylarına ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin
açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.
Sayın Çalışan Adayı,
Damagen tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun olarak işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda
sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları
kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle
topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.
A.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

DAMAGEN Genetik Araştırma ve Tanı Tic. Ltd. Şti. Adres: Cinnah Cad. No:102/1 Çankaya - ANKARA– TÜRKİYE Kanun
kapsamında “Veri Sorumlusudur”.
B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLEME AMAÇLARI
Sayın çalışan adayı kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve
esaslara uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Bu kapsamda Kimlik Verileri,İletişim Verileri,Mesleki deneyim
,Özlük Verileri, çalışan adayı olarak sizlerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
sizlerle kurulacak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin
yürütülmesi / denetimi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir.
Sağlık Veriniz (Engellilik Durumu) , şirketimiz meşru menfaatleri kapsamında işe yeterliliğinizin değerlendirilmesi
mevzuatta öngörülen engelli çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve çalışan adayı seçme ve yerleştirme
süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Damagen tarafından işlenmektedir.
C. KİŞİSEL VERİLERİN, HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLANDIĞI
Kişisel verileriniz, Kanun’da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak iş başvurusunda bulunmak amacıyla bize
göndermiş olduğunuz özgeçmiş formları aracılığı ile özellikle e-posta, fiziki evrak üzerinden nadiren sair iletişim yolları
vasıtasıyla ve aşağıdaki, kanunda sayılan hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:
1.
2.
3.
4.

Çalışan adayının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Damagenin meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması.
Çalışan adayı olarak sizlerin Damagen ile yapacağınız iş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Engellilik durumunuza ilişkin verilerin işlenmesi için iş başvuru formumuzda sizlerden açık rıza alınması.
4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, Sgk haklarından faydalanabilmeniz için sağlık verilerinizin
işlenmesinin zorunlu olması.

D. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILDIĞI
Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde;
İşe alımların yapılması ve işe yeterliliğin tespiti için hissedarlara, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve
idari mercilere ise hukuki ilişkimiz süresince doğacak dava konusu uyuşmazlıklar halinde aktarılabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
Kişisel veri sahipleri olarak;
1.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
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6.
7.
8.

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 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 çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahipsiniz.

F. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinde yer verilen
haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için https://www.damagen.com sitemizde yer alan Başvuru
Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğe” göre “Cinnah Cad. No:102/1 Çankaya - ANKARA” adresine, yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit
edildiği elektronik posta üzerinden damagenetik@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Merkezimiz, talebin
niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Merkez tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki
ücret alınacaktır.
MAİL YOLU İLE GÖNDERİLEN ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİNE OTOMATİK CEVAP SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HAKKINDA
METİN:
Sayın Çalışan Adayı,
Göndermiş olduğunuz özgeçmiş bilgileriniz şirketimiz tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Bizlere sunmuş
olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve kanuna uygun usul ve
esaslarla işlendiğini ve saklandığını bildirmek isteriz. Bu kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz ile ilgili ayrıntılı
bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için https://www.damagen.com/tr adresinde yer alan, siz çalışan adaylarımız için
hazırladığımız Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini okuyabilirsiniz. Bu e-postayı yanıtsız bırakmanız halinde göndermiş
olduğunuz özgeçmiş içerisindeki referans kişilerin ve paylaşmış olduğunuz muhtemel 3.kişilerin bilgilerini, tarafların
açık rızasını alarak paylaşmış olduğunuzu kabul etmiş olacaksınız. Gönderdiğiniz bilgilerin doğruluğu konusunda
herhangi bir şüpheniz olması halinde lütfen bizimle bu maile cevap vererek iletişime geçiniz.
Damagen
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