
İşitsel Veri: Bizimle paylaşmanız halinde destek hattında otomatik ses kayıt

sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz

Özgeçmişinizdeki “Fotoğraf” bölümü;.

Sağlık verisi, Özgeçmişinizde belirtebileceğiniz engellilik durumunuz, engel

oranınız, konuyla ilgil detaylar

Özgeçmişinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel

verilerininiz

Burada vereceğiniz açık rıza yalnızca fotoğraf, engellilik durumu ve detaylarına, sağlık

durumu detaylarına ilişkin olmayıp, özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel

verilerinizin tamamına ve hem özel nitelikli hem de genel nitelikli kişsiel verilerinizin

bu metinde sözü edilen şekillerde işlenmesine ve aktarılmasına ilişkindir.

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza,

din, mezhep veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika

üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel

nitelikli verilerinizdir.

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere Aday

Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu

olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Bazı işverenler, çoğunlukla kendi faaliyet alanları gereği, bazı özel nitelikli kişisel

verilerinizi isteyebilmektedir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekte

gerekli hassasiyeti göstermek adına özgeçmişinizi doldururken özel nitelikli kişisel

verilerinizi içerebilecekbölümlerdeki kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızı

almak üzere bu sekmeyi açtık. Bu sekmeyi doldurmadan önce özel nitelikli kişisel

verilerinizin işlenmesi ve aktarılması için sizden ayrı bir onay kutucuğunda açık rıza

istemekteyiz.

Açık Rıza Metni
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ADAY AÇIK RIZA METNİ

https://www.kariyer.net/veri-politikamiz/aday-uyelik-aydinlatma-metni


Hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek

amacıyla özgeçmişinizde yer alan bilgiler işverenlerle paylaşılmaktadır.

Özgeçmişinizin bütün Hollandahakkinda.com üyesi işverenler tarafından da

görüntülenebilmesini seçerseniz, bu durumda özgeçmişiniz

Hollandahakkinda.com üyesi müşteriler ile, çalışan arayışlarında yardımcı olmak

amacıyla paylaşılmaktadır.

Özgeçmişinizin herkes tarafından görüntülenebilmesi seçeneği seçtiğiniz

takdirde özgeçmişinize eklediğiniz bütün verilerinizin Hollandahakkinda.com

üyesi olan ve olmayan kişiler tarafından görüntülenmesine izin vermiş olursunuz.

Bu seçeneği seçmek istiyorsanız aleni olmasını istemediğiniz özel nitelikli

verilerinizi özgeçmişinizde belirtmemenizi özellikle öneririz.

Hollandahakkinda.com web sitesi üzerinden bizim çalışanımız olmak için

başvurduğunuzda veya özgeçmişizin aday havuzunda görüntülenmesine onay

verdiğinizde,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇALRI

“Verilerimin Açık Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmesine onay veriyorum.”

onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki kişisel verilerinizi hem de bu

Açık Rıza Metni’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz

sair özel nitelikli kişisel verilerinizi ve bu metne konu kişisel verilerinizi aşağıdaki

amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

1.İstihdamın değerlendirilmesi,

2.Adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,

3.Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve

tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması,

4.Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi,

5.Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için

özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi

6.Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta

ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması amaçlarıyla

işleyebiliriz. İş arama süreçlerinizde size yardımcı olabilmek amacıyla işleyebiliriz.
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Hollandahakkinda.com üyesi İşveren’ lerin hizmetlerden yararlanabilmek için

desteğe ihtiyacı olduğu durumlarda, desteğin sağlanması için kesinlikle

gerekliyse, İşveren Müşteriler ile paylaşılabilir.

Çalışma saatlerimizin dışında size destek verebilmemiz için çalıştığımız çağrı

merkezleri ile, desteğe ihtiyaç duyduğunuz konunun özel nitelikli kişisel veri

içerebileceğinden dolayı taleplerine destek verebilmesi için paylaşılabilir,

Hem izimle hem de çalıştığımız çağrı merkezleriyle yaptığınız telefon

görüşmelerinde paylaştığınız özel nitelikli verileriniz otomatik ses kayıt

sistemlerimizce kaydedilebilmekte ve saklanabilmektedir. Telefon görüşmeleri

otomatik olarak kaydedildiğinden özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamaya

dikkat etmenizi öneririz.

Platforn üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda, başvurunuzu

değerlendirme sırasında özgeçmişinizde bulunuyor olması dolayısıylagerekli olan

şekillerde işlenebilir ve bu süreçte yer alan kişilerle paylaşılabilir,

Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin

faaliyet amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.

Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla

paylaşılabilir.

İstihdama yardımcı olma hizmetimizin sağlanması için yurt dışı merkezli

işverenlerimizle ve destek aldığımız yurt dışında yerleşik ve veri sorumlusu/veri

işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz servis sağlayıcılarımız ile paylaşıyoruz.

Başvuru yaptığınız şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve

aynı zamanda işveren üyemiz olan diğer grup şirketleri ile paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan

azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
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