KVK AYDINLATMA BEYANI
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

1.

Cenal Elektrik Üretim A.Ş. (“Cenal”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamındaki veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem
veriyoruz. Bu nedenle, Cenal olarak kişisel verilerini işlediğimiz tüm çalışan adaylarımızın
mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktayız.
Kişisel verileriniz Cenal bünyesinde yürürlüğe konmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Politika ve
Prosedürleri çerçevesinde yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

2.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi ve ilgili süreçlerin
yönetilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

3.

Kişisel verileriniz, çeşitli kanallardan şirketimize yaptığınız başvurular aracılığıyla fiziki ve elektronik
ortamda, otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı başvurunuz çerçevesinde sözleşmesel ilişki
kurulabilmesi, şirketimizin meşru menfaatleri ve bazı durumlarda açık rızanızdır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

4.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda
belirtilmiştir.
Kişisel Veriler

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

İş başvuru formunuz,
özgeçmiş-CV
belgeniz
ve
değerlendirme
sürecinde (örneğin
mülakatlarda)
edinilen diğer bilgiler

Grup Şirketlerimiz

Rızanız
dâhilinde
başvurunuzun
grup
şirketlerince değerlendirmeye alınabilmesi

Kişilik
envanteri
testinde sağladığınız
bilgiler

Test hizmet sağlayıcıları

Kişilik envanteri kapsamında
gerçekleştirilebilmesi

ilgili

testin

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

5.

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:
▪

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
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▪

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

▪

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

▪

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

▪

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki yöntemler aracılığıyla kullanabilir, taleplerinizi
Şirketimize iletebilirsiniz. En hızlı ve etkili biçimde sonuçlandırılabilmesini teminen taleplerinizi,
Şirketimizin web sitesinde (https://www.cenal.com.tr) yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Başvuru Formu’nu doldurarak yapmanızı rica ederiz.
Yöntem

Adres

Başvuruyu Şirketimize yazılı olarak iletmek

Zeytinlik Mah. 278. Sk. No:1 Karabiga Beldesi

(başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik
edici belge ile yazılı olarak başvurması veya
başvuruyu noter kanalıyla tebliğ etmesi)

Biga/Çanakkale

Başvuruyu kayıtlı elektronik posta adresimize
(KEP) göndermek

Cenal@hs01.kep.tr

Başvuruyu
daha
önce
bildirdiğiniz
ve
sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi
kullanarak Şirketimize göndermek

ik@cenal.com.tr

Başvuruyu güvenli elektronik imza veya mobil
imza aracılığıyla Şirketimize göndermek

ik@cenal.com.tr

Yukarıda yer alan Aydınlatma Beyanı tarafımdan okunmuş ve anlaşılmıştır.
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