KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
İnfrasis Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri
Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu
Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;
§
§
§
§
§

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak
işleyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz
Kişisel verileri, KVKK’da yer alan tanımı itibariyle “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. Şirket olarak tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ve
bunlara ilişkin veri kategorileri aşağıda yer almaktadır.
Kimlik Verisi

Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri,
cinsiyet, medeni durumu, milliyet

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta
adresi

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma
bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve
beceriler, katıldığı seminer ve kurslar,
bilgisayar bilgisi

İş Deneyimi Verisi

Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı,
iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış
olduğu dönemler, iş tanımı)

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

Diğer

Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi,
maaş beklentisi, askerlik durumu, referans
bilgileri (referans kişisinin adı soyadı,
unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa
CV'sine eklediği her türlü word, excel,
sunum dosyaları

1

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir;
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarafınızla olan ilişkilerin ve iletişiminin sağlanması
Şirket ihtiyaçları doğrultusunda özgeçmiş toplanması ve bunların değerlendirilmesi
Özgeçmiş değerlendirmesinin olumlu olması halinde görüşmeye çağırma işlemi
Referans ve/veya istihbarat aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
İş başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde teklif gönderilmesi işlemleri
İş başvurusu ve görüşme süreçlerinin olumlu sonuçlanması halinde iş akdinin
imzalanması
Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirket faaliyetlerinin
devamlılığı için gerekli bilgilerin toplanması
Fiziksel mekân güvenliğinin temini

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması veya ifası için gerekli
olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için, bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde zorunluluk hallerinde yahut yurtdışına
yapılacak aktarımlar için açık rızanız ile üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz.
Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;
•
•
•
•

Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları
Çalışılacak pozisyona uygun olunup olunmadığının tespit edilmesi amacıyla iş ortakları
Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla hukuki
danışmanlarımız
Güvenli ve verimli iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla yurtdışında bulunan bulut
depolama sunucularında saklanmak üzere başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere Veri
Sorumlusu ile sözleşme ilişkisi içerisinde bulunan yurtdışında bulunan veri depolama
şirketleri

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İnfrasis Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verileriniz, tarafınızla yapılacak
sözlü görüşmeler, imzalanan sözleşmeler, yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için talep olunacak
belgeler, posta ve elektronik posta yazışmaları esnasında, yapılan alışveriş işlemi sonunda düzenlenen
fatura ve ödeme belgelerinin ibrazı esnasında,
KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği;
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla,
-Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması
sebebiyle,
- Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
- Yurtdışına yapılacak aktarımlar esnasında açık rızanız toplanmaktadır.
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Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?
KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve
kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, kvkk@infrasis.com.tr e posta adresine
size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Yıldızevler
Mahallesi, Kişinev Caddesi, No: 4/1, Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya
iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş
olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi
ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise
imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport
numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması
zorunludur.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu madde 11’de detaylı şekilde izah edildiği üzere; kişisel verinizin işlenip
işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi sayılanlar ile sınırlı
olmamak üzere çeşitli haklara sahipsiniz. Bunun yanında ve her halükârda kişisel verileriniz Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen ve/veya talebiniz üzerine
tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ayrıca Şirket tarafından talebinizin niteliğine
ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece
haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi,
aranmanız gibi) isteyebiliriz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Veri Sorumlusu

: İnfrasis Bilgi Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi

Adres

: Yıldızevler Mahallesi, Kişinev Caddesi, No: 4/1, Çankaya/ANKARA

Mersis No

: 0478053032700010

İşbu Aydınlatma Metni ilgili kişi internet sitesi üzerinden özgeçmiş ve iletişim bilgilerini
iletirken ilgili kişi ile paylaşılmıştır.
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