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İNSAN KAYNAKLARI FORMU İLE İŞLENEN 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında NUH’UN 

ANKARA MAKARNASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusu sıfatıyla, 

insan kaynakları formu vasıtasıyla;  

- Kimlik verileri (ad- Soyad, meslek, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum),  

- İletişim verisi( adres, ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi), 

- Öğrenim Durumu, 

- Ehliyet durumu, 

- Askerlik bilgisi, 

- Yabancı Dil Bilgisi 

- Referans Bilgileri (Adı soyadı, mesleği, adresi telefonu), 

- Mesleki durum bilgisi (iş deneyimi, işyeri adı, Net Gelir, ayrılış nedeni ve tarihi) 

- Adli Sicil Kaydı  

- Çalışan Adayı kişinin işin niteliğine uygun olup olmadığı hakkında değerlendirme 

yapılabilmesi, 

- İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, 

- Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili 

kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi 

Amaçlarıyla işlenmektedir. 

 

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan 

“ilgili kişinin açık rızası veya İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 

hukuki sebebine dayalı olarak NUH’UN ANKARA MAKARNASI’ın yetkilendirmiş olduğu 

İNSAN KAYNAKLARI birimi tarafından insan kaynakları formunun ilgili kişi tarafından 

doldurulması vasıtasıyla otomatik olarak işlenmektedir. 

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-

posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin 

sorumluluğunuzdadır. Firmamıza internet, mobil uygulamalar vb sistemler ya da fiziksel 
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yollarla yapılan üyelik ya da iş başvurusu sırasında paylaşmış 

olduğunuz/oluşturduğunuz özgeçmiş ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb gibi 3. 

kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgilerin açıklanması 

hususunda ilgili kişi/kurumlardan gerekli rızaların sizin tarafınızda alındığını kabul 

etmektesiniz. NUH’UN ANKARA MAKARNASI bu konuda yönlendirilecek herhangi bir 

idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı, yasal haklarını saklı tutmaktadır. 

 

Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat 

gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Ayrıca acil sağlık problemleri veya iş kazası vb. durumlarda yetkili sağlık kurum ve 

kuruluşları ile paylaşılacaktır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi 

kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğe” göre Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi Altınordu Cad. Nu:01 

Sincan /Ankara /TÜRKİYE  adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 

Okudum, anladım.   

Ad Soyadı/ İmza 

 

 

 

 

 

 

 


