
İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAY AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  (“6698  sayılı  Kanun”)  uyarınca  kişisel
verileriniz;  veri  sorumlusu olarak TP-Link Bilgi  Teknolojileri  Tic.  Ltd.  Şti.  (“Şirketimiz”)
tarafından  aşağıda  açıklanan  kapsamda  işlenebilecektir.  Kişisel  verilerinizin  tarafımızca
işlenme  amaçları  konusunda  detaylı  bilgilere;  https://www.tp-link.com/tr/about-us/privacy/
internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan TP-Link Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.
Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.  

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin
hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel
verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi
verilmektedir.

2. Çalışan Adaylarının İşlenen Kişisel Verileri
Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini, Nüfus Cüzdanı Seri No vb. 
İletişim Bilgileri: Telefon numarası, adres ve diğer iletişim bilgilerini,
Fiziksel Mekan Güvenliği: Giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.
Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar,
Transkript bilgileri v.b.
Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri,
Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.
Ceza Mahkûmiyeti  Ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler,  Güvenlik
tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.
Diğer  çalışan  verileri;  Görsel  Ve  İşitsel  Kayıtlar,  Sendika,  Vakıf  Üyeliği  bilgileri,  Aile
Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Referans Bilgisi ve Değerlendirmeleri, Sigorta Bilgisi, İlgi Alanı
Bilgisi.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;

İnsan  kaynakları  operasyon  ve  faaliyetlerin  kurgulanması  ve/veya  icrası  ve/veya
geliştirilmesi, şirkete özel ticari faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi,
icrası, iş geliştirmeye ve ticari aktivitelere yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası gibi üst
amaçlar  ve  çalışan  adaylarının  işe  uygunluğunun  değerlendirilmesine  yönelik  işlemlerin
gerçekleştirilmesi,  dışarıdan  hizmet/danışmanlık  vb.  alımına  yönelik  faaliyetlerin  takibi,
planlanması  ve icrası,  bilişim teknolojileri  ve veri  güvenliği  faaliyetlerinin planlanması  ve
icrası,  çalışan  adayının  işe  uygunluk  onayının  alınması/sağlanması  ve  bu  amaçla  gerekli
işlem/araştırmaların  icrası,  şirketin  fiziki/elektronik  güvenliğine  yönelik  çalışmaların
planlanması ve icrası, çalışanların işe kabul ve girişleri için gereken kayıtların ve işlemlerin
gerçekleştirilmesi gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

https://www.tp-link.com/tr/about-us/privacy/


Kişisel verileriniz, e-posta yoluyla, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan şirketimiz internet
sitesi ve/veya sair üçüncü kişi İK danışmanlık şirketleri ve bunlara ait ya da benzeri internet
siteleri  vasıtasıyla  veya  fiziki  ortamda,  özgeçmişiniz,  başvuru  formu  ve  kişilik  envanteri
formu,  güvenlik  kameraları  (CCTV)  aracılığı  ile  elektronik  ve/veya  fiziki  ortamlardan
otomatik  veya  otomatik  olmayan  yollarla  toplanacaktır. Bu  mecralardan  toplanan  kişisel
verileriniz, 

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması, 
-Bir  sözleşmenin  kurulması  veya  ifasıyla  doğrudan  doğruya  ilgili  olması  kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel  verileriniz;  yukarıda  belirtilen  Amaçlar  kapsamında  yurt  içinde  veya  yurt  dışında
yerleşik hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, topluluk şirketlerimiz TP-Link
International  Limited,  tedarikçilerimiz,  iş  ortaklarımız,  kanunen  yetkili  kamu  kurumları
ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.   

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel  verilerinizin  işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

 6698  sayılı  Kanun ve  sair  mevzuat  hükümlerine  uygun  olarak  işlenmiş  olmasına
rağmen,  işlenmesini  gerektiren  sebeplerin  ortadan  kalkması  hâlinde  kişisel
verilerinizin silinmesini  veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen  verilerinizin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi
suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,



 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.  Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi
tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen
haklardan  kullanmayı  talep  ettiğiniz  hakkınıza  yönelik  açıklamalarınızı  içeren  talebinizi;
https://www.tp-link.com/tr/about-us/privacy/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir
nüshasını TPLINK BILGI TEKNOLOJILERI TIC. LTD. ŞTI.  Şerifali Mahallesi, Barbaros
Caddesi,  Söyleşi  Sokak,  No:15/2 P.K.:34775 MAYSA PLAZA Kat:3-4 Ümraniye,  İstanbul,
Türkiye adresine kimliğinizi  tespit  edici  belgeler ile bizzat elden iletebilir,  iadeli  taahhütlü
posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir
veya ilgili formu support.tr@tp-link.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek
de taleplerinizi iletebilirsiniz.
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