
DOPİNG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin 
Korunması Hakkında Aydınlatma Metni 

 

İşbu aydınlatma metni DOPİNG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ( “Doping Bilişim” ) tarafından 
yapılan işe alım ve istihdam sürecinin gerçekleştirilebilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doping Bilişim tarafından hazırlanmıştır. 

Bu metin kapsamında Doping Bilişim, iş başvurusunda bulunan aday ve stajyerler de (“Çalışan 
Adayı/Stajyer”) olarak anılacaktır. 

1. Veri Sorumlusu  

İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK 
uyarınca Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 170022-5 sicil numarası ile kayıtlı, 
0310127578800001 MERSİS numaralı, şirket merkezi “Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak B Blok Sit. 
No:4/588 Sarıyer/İstanbul” adresinde bulunan DOPİNG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ( 
“Doping Bilişim” ) dir.  

E-posta adresi       : info@dopinghafiza.com 

Telefon Numarası : 0 212 236 74 41 

KEP Adresi             : dopingbilisim@hs01.kep.tr 

2. İşlenen Kişisel Veriler, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri  

Doping Bilişim, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili 
mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir 
şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli 
güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili politikamıza https://www.dopinghafiza.com/ 
internet sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 

Kişisel verileriniz işe alım ve istihdam sürecinizin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 
aşağıda açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlenmektedir. Şöyle 
ki: 

İşlenen Kişisel Verileriniz  İşlenme Amaçları  Hukuki Sebepleri 

• Kimlik (ad, soyad, 
doğum tarihi, 
medeni hal, uyruk), 

• İletişim (adres, e-
posta, telefon 
numarası), 

•  Mesleki Deneyim 
(özgeçmiş, 
profesyonel 
yetkinlikler ve 
profesyonel yaşama 
ilişkin diğer bilgiler) 

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve 
talep edilen pozisyona ilişkin 
yatkınlığınızın ölçülebilmesi; 

 

İş görüşmesinin olumsuz 
sonuçlanması durumunda ileride 
açılacak size uygun pozisyonların 
değerlendirilmesi ve iletişime 
geçilmesi (bu bakımdan açık rızanız 
olmaması halinde belirtiniz) bir yıl 
boyunca 

KVKK m.5/1 uyarınca açık 
rızanızın alınması 



•  Çalışan Adayı 
Bilgileri (eğitim 
bilgileri, yabancı dil 
seviyesi, sertifika, 
gidilen kurslar 

•  Askerlik bilgisi 
(erkek adaylar için) 

• Ehliyet bilgisi 

• Ücret Beklentisi 
 

• Görsel ve işitsel 
kayıtlar (CV’ de 
iletilmesi halinde 
fotoğraf verisi, online 
görüşme kayıtları) 

 

İşe alım mülakat kapsamında online 
görüşme gerçekleştirilebilmesi ve 
yetkili yönetici ve birim amirleri 
tarafından görüşmenin tekrar 
değerlendirilebilmesi 

KVKK m.5/1 uyarınca açık 
rızanızın alınması 

• Referans Bilgileri  İşe yatkınlığınızın, yetkinliğinizin 
teyidi için iletişime geçilmesi 

KVKK m.5/1 uyarınca açık 
rızanızın alınması 

• Sağlık Verileriniz, 
engelliliğe ilişkin 
bilgiler 

  

• Fiziksel Mekan 
Güvenlik Bilgisi (giriş-
çıkış kayıtları, ziyaret 
bilgileri, kamera 
kayıtları) 

İşyeri güvenliğinin sağlanması TBK uyarınca işverenin 
gözetme borcu ve KVKK 
m.5/2-ç uyarınca hukuki 
yükümlülüklerimizin yerine 
getirilebilmesi için zorunlu 
olması 

• LinkedIn, 
Kariyer.com, 
bugimigu gibi 
platformlarda yer 
alan bilgileriniz 

Amaç kapsamıyla sınırlı olarak, İnsan 
Kaynakları istihdam süreçlerinin 
yürütülmesi 

KVKK m.5/2-d uyarınca 
bilgilerinizin tarafınızca 
kamuya açık ve alenileştirilmiş 
olması  

İş Başvuru Formunda ya da CV’ nizde Referanslarınızı ve size ulaşılamadığında aranılacak kişi 
bilgisini belirtmeniz halinde; bu kişilerin Doping Bilişim tarafından aranması için onay verdiğiniz ve 
bu bilgilerin Doping Bilişim nezdinde saklanması konusunda bu kişilerden gerekli izni almış 
olduğunuz anlamına gelmektedir. 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi  

Kişisel verileriniz, DOPİNG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile iş görüşmesi gerçekleştirilmesi 
kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla;  

• İş başvurusu yapabildiğiniz e-mail adresimiz, www.kariyer.net, www.linkedin.com, 
www.secrecv.com, www.bigumigu.com gibi istihdam platformları, kariyer portalları gibi çalışan 
kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkan tanıyan kanallar başta olmak üzere yazılı veya 
elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla, 

• İş görüşmelerimiz ve iş görüşmeleri çerçevesinde sizin belirttiğiniz şekilde alınan notlar aracılığıyla, 

http://www.kariyer.net/
http://www.linkedin.com/
http://www.secrecv.com/
http://www.bigumigu.com/


• E-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle tarafımıza ulaştırdığınız özgeçmişler aracılığıyla, 

• İşe alım sürecinde belirli aşamaları geçmenizi sağlayan video ve/veya telefon mülakat ya da testler 
aracılığıyla, 

• Tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller, referans 
görüşmeleri ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar aracılığıyla, 

• Kolektif House içi güvenliğinin ve Doping Bilişim iş akışı denetiminin sağlanması amacıyla kullanılan 
sistemler ve kameralar aracılığıyla, 

• www.dopinghafiza.com internet sitemizde yer alan Canlı Destek hattı ile iletişime geçmenize ve 
diğer görüş ve önerileriniz iletmenize yarayan iletişim kanalları aracılığıyla  

tamamen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair yollarlar 
toplanmaktadır.   

4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz, hukuken izin verilen hallerde yurt içinde; güvenlik, iş birliği yapılan ve/veya hizmet 
alınan gerçek ve tüzel kişi iş ortaklarına, hukuki alanlarda destek alınan kişilere ve belirlenen amaçlarla 
aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile bu verileri talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlara 
aktarabilmektedir. Bu bakımdan kişisel verileriniz; 

• Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, 

• Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılması halinde, İngilizce 
ölçme/değerlendirme testini gerçekleştirecek eğitim şirketi ile paylaşılabilecek ve 

• Kullanılan e-mail, bulut vb. yöntemler vasıtasıyla işlenen verilerin sunucularının yurt dışında 
bulunması nedeniyle anılan hizmetlerin alındığı kişi ve kurumlara yurt dışına aktarılabilecektir.  

5. İlgili Kişi Olarak Sizlerin KVKK madde 11 Kapsamındaki Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’ nın 11. Madddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı 
Veri Sorumlusu olarak DOPİNG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nden talep edebilirsiniz.  

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir: 

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

• KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün 
içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan 
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için www.dopinghafiza.com 
adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilir, Kişisel Verilerin 

http://www.dopinghafiza.com/


Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi oluşması halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ’ de belirtilen yollarla ve asgari unsurları taşımak kaydıyla bize ulaştırabilirsiniz. Aynı 
zamanda, sizlere kolaylık sağlamak adına www.dopinghafiza.com internet sitemizde, şirketimizce 
oluşturulmuş başvuru formundan da faydalanabilirsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir 
maliyet doğması halinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep 
hakkımız saklıdır.  

 

 

 

 

 

http://www.dopinghafiza.com/

