ÇALIŞAN YAKINI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, GES
Elektronik Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (“GES” veya “Şirket”).
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verileriniz, çalışanın işe alım sürecinin yürütülmesi kapsamında; çalışanın işe giriş işlemlerinin
yapılması, özlük dosyasının oluşturulması, çalışana bordro düzenlenmesi ve asgari geçim indiriminin
belirlenmesi ve ödemesinin yapılması, şirket dışı kişi veya kurumlar tarafından teknik destek hizmeti
alınması amacıyla işlenmektedir.
Açık rıza vermeniz halinde, özel gün, dini ve milli bayramlara ilişkin kutlama mesajlarının
gönderilmesi amacıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK
TOPLAYIP, SAKLIYORUZ?
Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz kişisel verilerinizi,
çalışanımızın kendisinden sözlü veya yazılı olarak fiziki ve/veya elektronik ortamdan toplayıp; özel
güvenlikli yazılımlarla korunan elektronik ve/veya fiziki ortamlarda ve sadece belirli kişilerce
ulaşılabilecek şekilde saklıyoruz.
Kişisel verilerinizi, Kanun’un m. 5/2-(c) (bir sözleşmenin kurulması veya ifası), (ç) (hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi), (f) meşru menfaat, m. 6/3 kanunlarda düzenlenmesi ile temel hak
ve özgürlüklerin kullanmasında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halleri
uyarınca toplamaktayız.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞIYOR MUYUZ?
İşbu metin kapsamında işlediğimiz kişisel verilerinizi, dış kaynak olarak hizmet veren işyeri hekimleri,
SGK, bankalar, mali müşavirler ve profesyonel teknik destek veren şirket dışı kişi veya kurumlar ile
paylaşmaktayız.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN
NELERDİR?
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Kanun’un 11. maddesi uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine 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 verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde,
zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yazılanlar ile ilgili detaylı bilgi için [info@gessat.com.tr] e-posta adresini kullanarak GES ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak, Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları
gözetilmeksizin iletilen istekler GES tarafından dikkate alınmayabilir.
GES’in kişisel verilerimi yukarıda belirtilen Amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda
bilgilendirildim.
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