SAADET GIDA A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
Saadet Gıda A.Ş. (Şirket) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, Ticari ilişkilerimiz kapsamında
ve tarafınızla yapılacak olan iş görüşmeleri çerçevesinde, işleme amacı ile bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle
paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve
süresince; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden
düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile
paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya üçüncü kişilere
aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair
şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER- İŞLENME AMAÇLARI-HUKUKİ SEBEBİ
Ad Soyad, Doğum Yeri ve Tarihi, Adres, fotoğraf, Telefon, E-Posta, Askerlik Durumu,
Ehliyet, Eğitim,Yabancı Dil, Bilgisayar, İş Tecrübesi,Katıldığı Kurs Seminer Sertifika ;
Çalışacak adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Veri Sorumlusunun
Meşru Menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Referans ve Ulaşılamadığı Durumunda Haber Verilecek Kişilerin bilgisi;Çalışacak
adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Veri Sorumlusunun Meşru
Menfaati hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Yukarıda belirtilen kişisel verilerin dışında tarafınızca gönderilen ya da gönderilecek
olan kişisel verilerin korunmasından dolayı şirketimizin herhangi bir hukuki
sorumluluğu bulunmamaktadır.
KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile
ilgili; • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse,
buna ilişkin bilgi talep etmek, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, • Kişisel verilerin yurtiçi veya
yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına
sahipsiniz. Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve
verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme
hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde
verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda
verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok edilme
hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem
kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza

aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvuru Hakkının
İstisnaları KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer
alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. • Kişisel verilerin resmi
istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi
amaçlarla işlenmesi • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu
güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik
haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya
bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi • Kişisel verilerin milli
savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi •
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak
yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2
maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç
olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. •
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için
gerekli olması • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak
devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması Başvurunuzda yer
alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel
verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde
bulunan başvuru formunu doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz
gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Veri sorumlusu ve temsilcisi: Saadet Gıda A.Ş.•

E-posta: kvkk@saadet.com.tr

•

Adres : Kaya Millenium İş Merkezi , Cumhuriyet Mah. Gürpınar Yolu Cad. No:
5/B K:14 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

•

Telefon : +90 (212) 450 11 11 (Pbx)

•

Faks : +90 (212) 450 11 20

•

Mersis No : 0735058007700013

• Sicil No : 347921

