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1. Veri sorumlusunun kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Argela
Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, Şirketimiz çalışan
adayı olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket
edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize
sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Şirketimiz çalışan adayı olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız; kimlik verileriniz, iletişim
verileriniz, fotoğrafınız, özgeçmişiniz içerisinde ilettiğiniz sağlık, dernek/vakıf üyelikleriniz dahil kişisel
ve özel nitelikli verileriniz (ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan
din bilgisi, sağlık verisi dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.)
iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; verilerinizin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,
iş yerimizin güvenlik önlemleri kapsamında görüntü kayıtlarının alınması, referans kontrolü, aday
olarak pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, test süreçlerinin yürütülmesi, teklif ve işe
yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte
ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime
geçilmesi için kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde 2 yıl süre ile Şirketimiz tarafından
işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verilerinizden kimlik ve iletişim verileriniz, işe alım sürecinde işbirliği içinde bulunulan
insan kaynakları firmalarına tarafınıza test gönderilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz;
Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen
sözleşmenin kurulması ve açık rızanın bulunması sebeplerine dayalı ve bununla sınırlı olarak, fiziken
ve elektronik ortamda, Şirketimizin internet sitesine, e-posta adresine veya şirketimize bizzat sözlü
veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler, işbirliği
içinde bulunulan işe alım firmaları ile iş ağı sosyal medya platformları aracılığıyla toplanmaktadır

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak
kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
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bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.argela.com.tr sitesindeki
contact seçeneğinden erişeceğiniz form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;





Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI Teknokent 3 No:4 İç Kapı No:502/601-604 Sarıyer Maslak
İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
Şirketimizin, argela@hs04.kep.tr KEP adresine veya;
Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin info@argela.com.tr adresine veya
Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile
tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç
30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, sayfa
başı 1-TL ücret alınacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya
elektronik ortamda gerekçelendirilir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Argela Yazılım
ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak Şirketimiz çalışan adayı
olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin
kurulması için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki
hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.
Şirket bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirketiniz ile
paylaştığım kimlik verilerim, sağlık verilerim, adli sicil kaydım, dernek/vakıf üyeliklerim (ayrıca özel
nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi, dolaylı olarak
kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.) gibi özel nitelikli olan kişisel
verilerimin, Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi
kapsamında;
referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın
gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin
değerlendirilmesi amaçlarıyla Şirketiniz tarafından işlenmesine ve 24 ay süre ile muhafaza edilmesine
rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.
Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek
rıza gösterdiğimi beyan ederim.

☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza:
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