FOREKS BİLGİ İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu:
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri Anonim
Şirketi (“Foreks”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun
(“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:
Toplanan kimlik, iletişim, eğitim ve mesleki verilerinizden oluşan kişisel verileriniz,
Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde çalışan adaylarının başvuru, seçme ve
değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli
iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, Foreks’in insan kaynakları
politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi amaçlarıyla
işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartlarına uygun olarak 2. maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi
doğrultusunda grup şirketlerine, ortaklara, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurum
ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.
4. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu,
çalışan adaylarının Foreks’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya
benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri
vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Söz konusu veriler hem
dijital hem fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.
Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde açıklanan amaçlar doğrultusunda,
sözleşmenin kurulabilmesi veya ifası kapsamında işlemekte ve aktarılmaktadır.
5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip
olduğunuzu bildiririz:
-

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 verilerinizi eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizi kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda
sayılan
haklarınıza
ilişkin
başvurularınızı,
https://foreksdigital.com/kvkk.pdf internet adresinden ulaşabileceğiniz kişisel veri
sahibi başvuru formunu doldurmak suretiyle veya aşağıdaki yollardan biriyle Foreks’e
iletebilirsiniz.
-

Yeşilce Mah. Girne Cad. Diken Sokak Beyaz İş Merkezi No:2/2 Kağıthane/İstanbul
adresinde bizzat başvuru yaparak veya
info@foreks.com e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresi (KEP) üzerinden veya
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Foreks’e daha önce bildirilen ve
Foreks’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adreslerini kullanarak.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

