
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. 

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. 



FOREKS BİLGİ İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

PROSPECTIVE EMPLOYEE (CANDIDATE) PRIVACY NOTICE

ON

THE PROTECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA

1. Data Controller:

Pursuant to the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (the “Law”), Foreks Bilgi

İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi ("Foreks"), in its capacity as the data controller, may

process your personal data within the scope as detailed below.

2. Purpose for Processing of Your Personal Data:

Your personal data which are collected and which comprise of your identification, contact,
education and professional life (career) data are processed in accordance with the
fundamental principles which are stipulated under the Law and on the basis of the
personal data processing conditions which are laid down in articles 5 and 6 of the Law for
the purposes of the conducting of the application, selection and evaluation of prospective
employees, the performance of internal and external communication activities for the
placement of prospective employees and the planning and/or execution of Foreks’ human
resources policies and processes.

3. Recipient Groups of Personal Data and the Purpose for Transfer

Your personal data which are collected may be shared with group companies, partners,
suppliers, legally authorized public institutions and organizations and legally authorized
private law persons in accordance with the personal data processing conditions
prescribed in articles 8 and 9 of the Law, for the achievement of the purposes specified in
article 2 above.

4. Method and Legal Basis of Collection of Personal Data

Your personal data are collected both electronically and/or physically, through the online
application form which is published in writing or electronically, the curricula vitae which
are communicated by the prospective employees to Foreks via e-mail, mail, facsimile, web
site, reference or similar other methods, as well as recruitment or consultancy firms. Such
data may be retained both in digital and physical mediums.



Your personal data are processed and transferred for the conclusion or performance of the
contract, in accordance with the purposes which are set forth in this privacy notice.

5. Your Rights as a Data Subject

As per article 11 of the Law, you – as a data subject – are entitled to:

- know whether your personal data are processed by Foreks or not;
- request information thereon if your personal data have been processed;

- learn the purpose for the processing of your personal data and whether such
data were used in conformity with such purpose or not;
- know about the third parties in Turkey or abroad to whom/which your
personal data are transferred;
- request the rectification of your personal data in case of incomplete or
inaccurate processing thereof, and the notification, of the operation carried out within
this scope, to third parties to whom/which personal data were transferred;
- Request the deletion or destruction of personal data despite the processing
thereof in accordance with the Law and other applicable legal provisions, once the
reasons necessitating the processing cease to exist, and the notification, of the
operation carried out within this scope, to third parties to whom/which personal data
were transferred;
- object to any outcome reached to your detriment by means of the analysis of
the processed data exclusively through automated means; and
- claim compensation in case you suffer damages due to unlawful processing of
your personal data.

You may submit your request to exercise your rights listed hereinabove, to Foreks, by
filling the data subject application form, which is accessible from
h�ps://foreksdigital.com/kvkk.pdf or by using any of the following methods:

- by paying a visit in person (personal application) to Yeşilce Mah. Girne Cad.

Diken Sokak Beyaz İş Merkezi No:2/2 Kağıthane/İstanbul; or

- by e-mailing it to info@foreks.com from your registered electronic mail (KEP)
address or as signed with secure electronic signature or mobile signature or from your
e-mail address which had previously been notified to Foreks or which is registered in
Foreks’ system.

Your applications will be concluded, free of charge, as soon as possible and within 30
(thirty) days at the latest, depending on the nature of your request. However, in case the

https://foreksdigital.com/kvkk.pdf
mailto:info@foreks.com


transaction requires an additional cost, you may be charged according to the tariff to be
determined by the Personal Data Protection Board.


