İş Başvurusu Gizlilik Bildirimi
Bu bildirim kişisel verilerinizin Mondi Grubu'nun, özellikle iletişim kurduğunuz Mondi grup
şirketi (“biz”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")
kapsamında işlenmesine ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları
Bu bildirimin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:










iş adayları ile görevlendirilen işe alım danışmanlarının yanı sıra farklı yollardan da
aktif olarak iletişime geçilmesi (işe alım süreci);
uygun personel sağlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası
düzeyde insan kaynakları planlaması ve yönetimi;
iş adaylarının becerilerinin planlanması ve yönetimi;
farklı iletişim yöntemleriyle (örneğin, e-posta veya sosyal medya yoluyla) alınan
başvuruları işleme koymak;
işe başvuru sürecini organize etmek;
değerlendirme merkezlerini yürütmek;
yasal taleplerin oluşturulması, ileri sürülmesi veya savunulması;
iş başvurusunda bulunmuş ancak olumlu sonuçlanmamış kişileri yeni iş olanakları için
değerlendirebilmek (örneğin aday havuzu uygulaması); Ve
ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini sağlanması dahil.

Kişisel verilerinizi başvuru sürecinde (i) halka açık kaynaklardan; (ii) işe alım
danışmanlarından; (iii) kişisel verilerinizi bize verdiğinizde sizden (örneğin özgeçmişinizi eposta yoluyla veya Success Factors platformu üzerinden çalışan profili kaydı yoluyla
göndererek); veya (iv) iş görüşmeniz sırasında not alarak topluyoruz.
Kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır. Ancak, kişisel verilerinizi sağlamazsanız, iş
başvurusu işlemini tamamlamak mümkün olmayacaktır.
2. İşlenen veri kategorileri ve işlemenin yasal dayanağı
Aşağıdaki kişisel verileri, etkin bir başvuru sürecini garanti altına almak ve boş
pozisyonlarımız uygun kişileri işe almak için KVKK Madde 5(2)(f) uyarınca meşru
menfaatlerimiz doğrultusunda işlemekteyiz:











isim;
akademik unvanlar dahil olmak üzere ön ek (Bay/Bayan, vb.);
isme gelen son ek;
fotoğraf (varsa);
cinsiyet;
adres;
doğum tarihi/yeri;
ehliyet (evet/hayır şeklinde);
e-posta adresi;
telefon numarası;
























medeni durum ve çocuklar;
vatandaşlık;
oturma izni/çalışma izni
başvurduğunuz pozisyon;
başvuru tipi (örneğin, e-posta, LinkedIn; evet / hayır şeklinde);
en erken giriş tarihi;
ihbar süresi;
talep edilen maaş;
özgeçmiş;
askerlik/sivil hizmet durumu;
eğitim (okul, üniversite, kurslar);
önceki mesleki deneyim;
kişisel beceri ve yeterlilikler;
imza;
sertifikalar ve raporlar;
iş görüşmesine ilişkin notlar;
bilgilendirici açıklamalar (örneğin, üçüncü taraflarca sağlanan);
iletişim verileri (e-posta trafiği dahil);
bize sağlamış olduğunuz video kayıtları ve bunlara ilişkin İK ekibi yöneticilerinin,
sorumlu diğer yöneticilerin veya karar verme yetkisine sahip diğer kişilerin
değerlendirmeleri (1 ila 5 yıldız arası değerlendirmeler ve var ise açıklamalar);
başvuru sürecinde değerlendirme ve gözlem verileri (örneğin değerlendirme
raporları); ve
iş başvurusu sürecinde tarafınızca sağlanan diğer tüm veriler.

Bazı durumlarda, sizden ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rızanızı talep edebiliriz.
3. Kişisel verilerinizin aktarılması
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece, kişisel verilerinizi aşağıdaki
alıcılar ile paylaşabiliriz:




çalıştığımız işe alım ajansları;
hizmet aldığımız IT hizmet sağlayıcıları;
kurumsal yapımızın bir parçası olan şirketler.

Yukarıda belirtilen alıcılardan bazıları bulunduğunuz ülkenin dışında başka bir ülkede ikamet
etmekte veya kişisel verilerinizi işlemektedir. Başka bir ülkedeki veri koruma düzeyi,
bulunduğunuz ülkedeki veri koruma düzeyi ile aynı olmayabilir. Bununla birlikte, kişisel
verilerinizi yalnızca AB Komisyonu'nun yeterli düzeyde korumaya sahip olduğuna karar
verdiği ülkelere aktarıyoruz veya tüm alıcıların yeterli düzeyde koruma sağladığından emin
olmak için önlemler alıyoruz. Bunu, örneğin Standart Sözleşme Maddeleri (Avrupa Birliği'nin
2010/87/EC ve/veya 2004/915/EC sayılı kararları esas alınarak ve/veya Kişisel Verileri
Koruma Kurumu tarafından yayınlanan örnek maddeler) kapsamında uygun veri transferi
sözleşmeleri yaparak sağlıyoruz. Her halükarda, kişisel verilerinizi KVKK Madde 9'da yer
alan şartlara uygun olarak aktarıyoruz. Bu tür sözleşmelere buraya e-posta göndererek
erişim talebinde bulunabilirsiniz.

4. Saklama Süreleri
Kişisel verilerinizi başvuru süreci boyunca ya da ileride değerlendirmek üzere başvurunuzu
saklamamıza rıza vermeniz halinde rızanızı geri çekene kadar saklayacağız. Her halükarda,
kişisel verilerinizi yasal saklama zorunlulukları olduğu veya ileri sürülmemiş olası yasal hak
taleplerinin zamanaşımına uğramadığı sürece saklayacağız.
5. Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar
Yürürlükte bulunan kanunlar uyarınca (ilgili mevzuatta belirtilen şartlar kapsamında); (i)
hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimiz, işleniyor ise hangi tür kişisel verilerinizin işlendiği
hakkında bilgi talep etme ve işlenen verilerinizin bir kopyasını talep etme, (ii) yürürlükte
bulunan kanunlara aykırı şekilde veya yanlış ya da eksik işlenen kişisel verilerinizin
düzeltilmesi, tamamlanması veya silinmesini talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenmesini
sınırlandırılmasını isteme, (iv) belirli durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine geçerli
sebepler dahilinde itiraz etme ya da daha önce vermiş olduğunuz rızanızı geri alma (ancak
bu durumda söz konusu itiraz veya onayın geri alınmasından önce gerçekleştirilen işleme
faaliyetinin hukuka uygunluğunu etkilemez), (v) veri taşınabilirliği, (vi) kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilerin kimliklerini öğrenme, (vii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme ve (viii)
yetkili kuruluşlara şikayette bulunma haklarına sahipsiniz.
6. Bize ulaşın
Lütfen taleplerinizi ve bu bildirimle ilgili diğer sorularınızı aşağıdaki yollardan herhangi birini
izleyerek bize ulaştırın:
a)
b)
c)

Mondi'deki irtibat kişiniz ile irtibata geçebilirsiniz.
Ayrıca, her şirketin iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantıyı izleyerek ulaşabilirsiniz:
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/
Ayrıca, “bize ulaşın formunu” kullanarak iletişime geçebilirsiniz.
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