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Değerli Çalışan Adayımız, 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (""Kanun"") 

kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla SARBAK METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (“Sarbak”) olarak işlediğimiz kişisel 

verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

 

 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Şirketimiz ile iş başvurusu yapmak amacıyla paylaştığınız ve özgeçmişiniz veya iş başvuru formunda yer alan kimlik, 

iletişim, mesleki deneyim dahil tüm kişisel verileriniz; Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ışığında, tamamen 

veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla; iş 

başvurunuzun değerlendirilmesi kapsamında başvuru sürecinizin yürütülmesi, mesleki bilginizin ölçülmesi, meslek 

yaşantınız hakkında bilgi edinme, başvurduğunuz pozisyon ile ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit 

için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi, iş 

başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde kısa ya da uzun vadede Şirketimizde uygun bir pozisyon açılması halinde 

tarafınızla iletişime geçilebilmesi, işe alınmanız halinde özlük dosyanızın oluşturulması amaçlarıyla işlenebilecektir. 

Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.  

 

 Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarma Amaçları 

Kişisel Verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelerine uygun olarak, yukarıda sayılan “Kişisel Verilerin İşleme 

Amaçları” dahilinde, gizlilik yükümlülüğü altında olan teknik altyapı sağlayan tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve iş 

ortaklarımız ile başvurunuzun değerlendirilmesi ve sunucularımızda saklanabilmesi amaçlarıyla paylaşılabilecek, yetkili 

çalışanlarımız aracılığıyla işlenebilecektir. 

 

 Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel Verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz başvuru formu, e-posta veya sair yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişiniz 

aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır.  

 

Kişisel verilerinizi iş başvurunuzun değerlendirilmesi süreçlerine ilişkin olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen i) Bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, ii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayalı olarak açık rızanız alınmaksızın  kanundaki 

temel ilkelerle uyumlu bir şekilde işlemekteyiz. 

 

 Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit 

edebileceğimiz gerekli bilgiler ile belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı içeren 

talebinizi; Şirketimizin Eğitim Mah. Adım Sok. Orjin İş Merkezi No: 10 Hasanpaşa, 34722 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı 

olarak veya sarbakmetalas@hs02.kep.tr adresine e-mail göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket, başvurunuz üzerine 

talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda 

bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir.  
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