
 
 KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

 

a) Veri Sorumlusu  

 

  Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel 

verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak 

anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza 

bildiriyoruz. 

b) İşlenen Kişisel Veriler  

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar 

ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Bilgileri : Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, TC kimlik numarası, 

ehliyet 

İletişim Bilgileri : Ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, ikametgâh senedi 

Eğitim Bilgileri 

 

 

 

Görsel ve İşitsel 

Bilgiler                        :                            

: Öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgileri, iş tecrübesi bilgileri, 

son çalışılan yerdeki ücret bilgisi, katıldığı eğitim/kurs/sertifika ve staj bilgisi, 

sürücü belgesi bilgisi, diploma  

 

 

Özgeçmişte yer vermeniz halinde fotoğrafınız, şirket etkinliklerinde (yılbaşı 

yemekleri, şirket piknikleri, bayi toplantıları) yapılan çekimler ile elde ettiğimiz 

fotoğraf ile video görüntülerinizden oluşan kişisel verileriniz 

 

   

Özel Nitelikli Kişisel 

Veri 

: Sağlık Bilgileri; sigara kullanma alışkanlığına ilişkin beyan; kan grubu; adli 

sicil kaydı; beden ölçüleri; kullandığı gözlük protez bilgisi; özgeçmişte yer 

vermeniz halinde dernek/vakıf/sendika/parti üyeliğine ait bilgi, uyruk veya o 

konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler.  

 

Diğer : Askerlik bilgisi, seyahat engeli bilgisi, özgeçmişte yer vermeniz halinde kişisel 

uğraşları/referans bilgisi, acil durumlarda ulaşılacak kişi bilgisi, özgeçmişte yer 

vermeniz halinde kişisel ve yönetsel becerilerinize dair kanaat oluşturabilecek 

ön yazı, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, telefonu, e-posta adresi, 

unvanı), imza 

 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  

Kişisel verileriniz,  

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 

• Çalışan/stajyer adayı seçme, yerleştirme, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Hukuk işlerinin takibi 

 

amaçlarıyla, KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 

ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine 
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getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.  

d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 

6 (3) maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik 

olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:  

• İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi 

• Çalışan tarafından özgeçmişin iletilmesi  

• Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi 

• Özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi 

e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca personelin açık 

rızası aranmaksızın aktarılacaktır:  

• İş başvuru süreci kapsamında şirket sistemine elektronik veya fiziki ortamda aktarılabilecektir.  

• Şirketin bağlantılı bulunduğu/bulunmadığı firmalarda pozisyon açığı olması halinde 

aktarılabilecektir.  

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile 

ilgili taleplerinizi tercihen https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/İlgili-Kişi-

Başvuru-Formu-Klimasan.pdf web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün 

bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

• ‘’ Manisa Organize Sanayi Bölgesi, KeçiliKöy Mh., Cumhuriyet Cad. No:1 Yunusemre/Manisa ” 

adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 

• klimasan@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 

• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı 

ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 

• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve 

sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

klimasan.kvkk@klimasan.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un 

belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  

 

g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi  

Şirketimiz, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat 

kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder, 

imha eder veya anonim hale getirir.  

h) Değişiklik ve Güncellemeler  

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat 

kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirketin kişisel veri işleme amaç ve 

politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli 

değişiklikler yapılabilir.  
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