ÇALIŞAN ADAYI REFERANS AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. (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,
Şirketimizin çalışan adayının iş başvuru formunda sizi referans göstermesi nedeni ile
birtakım kişisel verilerini işlediğimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
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 “Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş.” (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.
Şirketimiz çalışan adayının iş başvuru formunda sizi referans göstermesi nedeni ile işlenen kişisel
verileriniz, sürecin 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
• Kimlik (ad, soyad)
• İletişim
(telefon
numarası, e-mail adresi)
• Meslek Bilgileri (şirket,
pozisyon)

İşlenme Amaçları
Hukuki Sebepleri
İşe alım süreçlerinin yürütülmesi,
KVKK m.5/1 uyarınca
Referans olunan çalışan adayına ait verilerin açık rızanızın alınması
ve bilgilerin teyit edilmesi,
Çalışan adayının aday olunan pozisyona
uyumluluğunun tespiti,
Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin
yürütülmesi ve doğru değerlendirilebilmesi

Şirketimiz çalışan adayından kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak elde edildiğinin taahhüdü
alınmıştır. Aksi bir durum olması halinde kişisel verilerinizi derhal imha etmemiz için lütfen iletişime
geçiniz.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz referans olduğunuz çalışan adayının kağıt ortamında ya da elektronik ortamda
tarafımızla paylaşması aracılığıyla otomatik olan ya da otomatik olmayan; 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;
• Kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde, kanunlarda belirtilen kamu
kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde
aktarılabilir.
• 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 Doping Bilişim Teknolojileri A.Ş. den 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
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.

