OĞUZLAR DEMĠR PROFĠL SAC SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
PERSONEL VE ADAY PERSONELE YÖNELĠK 6698 SAYILI KĠġĠSEL VERĠLERĠN
KORUNMASI KANUNU GEREĞĠNCE AYDINLATMA METNĠ
A. Veri Sorumlusunun Kimliği
07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu uyarınca Oğuzlar Demir Profil Sac Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
(Bundan sonra “Oğuzlar Demir” olarak anılacaktır.) veri sorumlusu olarak gerekli uyum
çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. İş bu aydınlatma Oğuzlar Demir’in çalışan, çalışan adayı
ve stajyerlerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İş
bu aydınlatma metni gerekli olduğu durumlarda Oğuzlar Demir tarafından güncellenecek ve
güncel hali yayımlanacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi ifade etmektedir. Özel nitelikli kişisel
veriler (hassas veriler) Kanun’un 6. maddesi gereğince “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri” dir.
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak
işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve
tüzel kişiler hakkında uygulanır. Kişisel verilerinizi her koşulda,






Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini
koruyarak,
Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak
işleyeceğimizi bildiririz.

B. KiĢisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla ve Ne ġekilde Toplandığı
Kişisel verileriniz iş sözleşmesinin kurulması, iş kanunu ve diğer mevzuatlar gereği
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri gereği iş
başvurularınızın değerlendirilmesi süreçlerinde başvurduğunuz pozisyon için gerekli
yeterliliğin sağlanıp sağlanmadığı hususunun belirlenmesi sebepleriyle kişisel verileriniz
hukuka uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, fiziksel veya elektronik olarak
ilettiğiniz iş başvurularında ve karşılıklı akdedilen iş sözleşmesinde bulunan,işveren olarak
yerine getirmekle yükümlü olduğumuz yükümlülüklerimiz gereği kimlik, iletişim, adres,
çalışan özlük dosyası oluşturma amacıyla edindiğimiz veriler,banka hesap bilgileriniz,fiziksel
mekan güvenliğimiz için edindiğimiz görsel kayıtlar, gerekli eğitim süreçlerinin
tamamlanması ve iş pozisyonuna uygunluk değerlendirmesi sebebiyle eğitim bilgisi, maaş
haczi sebebiyle icra takip bilgisi, araç takip ve lokasyon bilgisiverilerinizden ibarettir.
Özel niteklikli kişisel verilerinizden sağlık ve adli sicil bilgilerinizi işliyoruz. Özel nitelikli
kişisel verilerinizi sizlerin açık rızasını alarak işliyoruz ve bu verilerinizin korunması için
yeterli idari ve teknik tedbirleri alıyoruz.

KVKK 6. Maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer
almaktadır. (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi
yasaktır.
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata
ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve
kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (4) Özel nitelikli kişisel
verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır.
Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası
alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması
esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini
güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu
takdirde söz konusu bilgileri tarafımıza iletmeleri beklenmektedir. Oğuzlar Demir, hiçbir
koşulda çalışan tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.
C. ĠĢlenen KiĢisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıldığı
İşlenen kişisel verileriniz yurtdışında yerleşik herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile
paylaşılmamaktadır. Kişisel verileriniz, yurtiçinde yerleşik yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla, tedarikçi firma ve tedarikçi firma yetkilileriyle, şirket yetkilisi ve şirket
çalışanlarıyla ve müşterilerle paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, veri sorumsunun meşru
menfaatleri, kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi, iş akdinden doğan
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, hizmet/ürün satış
süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verileriniz SGK ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla
paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından amacıyla sınırlı ve ölçülü olarak ve
gerektiğinde açık rızanıza başvurarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.
D. KiĢisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda
saklanacaktır. Verilerin güncel ve amacıyla sınırlı ve ölçülü olması ilkesi gereğince, herhangi
bir amaca hizmet etmeyen veya ölçüsüz hale gelen verileriniz derhal silinecek, yok edilecek
veya anonim hale getirilecektir. Ancak, şirketimizin meşru meşru menfaatleri, kanundan
doğan yükümlülükler ve yukarıda saydığımız diğer amaçlar dahilinde işlenmesi gereken
verileriniz iş akdinin sonlanmasından itibaren 10 (on) yıl süre ile saklanacaktır. Aday çalışan
ile iş akdinin başlamaması halinde aday çalışan verileri aday personel havuzu oluşturulması
ve gerektiğinde iş akdi kurulması talebiyle irtibat kurulacak olması sebebiyle 1 (bir) yıl
süreyle saklanmaktadır.Fiziksel mekan güvenliğini temin amacıyla işlediğimiz görsel
kayıtlardan kamera kayıtları ise 3 (üç) ay süreyle saklanmaktadır. Süre geçtikten sonra kişisel
verileriniz Oğuzlar Demir tarafından veya talebiniz üzerine derhal silinecek, yok edilecek
ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel
verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

E. Veri Sahibinin Hakları
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri 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,
- Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise 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 uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve
kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Büsan
Sanayi Sitesi Koskeb cd. No: 26 Karatay/KONYA” adresine konunun KVKK ile ilgili
olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe
yapılmalıdır.
Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC
kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas
yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks
numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;
talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili
olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve
yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya
kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde
sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya
kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir.
Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Oğuzlar Demir
tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

