6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
MÜŞTERİ ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ
Origo İnsan Kaynakları Danışmanlık A.Ş. (“Origo”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) veya
yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan “Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama, Saklama
ve İmha Politikası” ve “Müşteri Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde, Müşteri
Çalışan adayı kişisel verilerini;
• Origo ile Hizmet Sözleşmesi ilişkisi içerisinde bulunan müşterilerimiz ile işe alım ve
yerleştirme hizmetinin yerine getirilmesi,
• Müşteri Çalışan Adayı’nın profiline uygun yeni iş ilanları ile ilgili bilgilendirilmesi,
• İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
• İş stratejilerinin planlanması ve icrası,
• İş geliştirme süreçlerinin organize edilmesi ve yürütülmesi,
amacıyla işlemektedir. Amaçla sınırlılılık ilkesi gereğince ilgili kişisel veriler işlenebilir veya işlenmek
üzere yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel verilerinizi ve özgeçmiş
bilgilerinizi (CV) Origo ile paylaşarak, bu verilerin Origo tarafından aramızda hizmet sözleşmesi
bulunan müşterilerimiz ile paylaşılmasına da izin vermektesiniz.
Özel nitelikli kişisel verilerim (sağlık verileri, kurum üyeliği) de dahil olmak üzere aydınlatma metninde
açıklanan ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak
üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını, kanun kapsamında hangi
haklara sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve bu hususlar hakkında tarafıma gerekli
aydınlatmanın yapıldığını, “Müşteri Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” okuduğumu, anladığımı ve
anlamadığım hususlarda aydınlatıldığımı, tüm bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde
yapıldığını kabul ve beyan ederim.
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○ Kabul ediyorum.

○

Kabul etmiyorum.

Kişisel verileriniz, şirketimiz veya şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından;
internet sitesi, açık rıza onay formları, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, özgeçmiş
paylaşımları, kariyer.net, LinkedIN v.b. sosyal medya uygulamaları, mobil iletişim araçları,
kullandığımız yazılım programları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik
kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve
sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari
hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine
getirebilmesi gayesi ile edinilir.
Kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının
devam etmesi haline kadar saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek
kalmaması durumunda, o veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.
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