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ÖZEL SEZİN OKULU 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

 

Biz, “Ulubatlı Hasan Caddesi No: 18 34782 Çekmeköy/İstanbul” adresinde yer alan Özel Sezin Okulu 

Limited Şirketi (“Sezin” veya “Okul”) olarak, siz değerli çalışanlarımızın kişisel verilerini ne amaçlarla 

işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel 

verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun 

şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz. 

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verilerinizi kaydetme, depolama, muhafaza etme, 

değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma 

ve kullanılmasını engelleme gibi birçok şekilde kullandığımız eylemleri ifade eder. 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ? 

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz 

aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi Sizden aldığımız özgeçmişlerin içerisinde ve web sitemizde yer alan İş 

Başvuru Formu aracılığı ile ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiyete dair kişisel 

verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz. 

 

İletişim Verisi Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla ev adresinizi, telefon numaranızı (cep 

telefonu ve varsa ev telefonu), e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini sizden 

talep etmekte ve işlemekteyiz. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri İş Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve işe 

alım sürecini yönetebilmek amacıyla tarafımıza vermeniz durumunda 

engellilik durumu gibi sağlık verileri, vakıf ve sendika üyelik verileri, fotoğraf 

(CV üzerinde yer verilmesi veya iş başvuru formuna eklenmesi halinde), 

kimlik belgelerinizde yer alan din bilgisi verileri, özel nitelikli kişisel 

verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz. 

 

Eğitim Verisi İşe alım süreci kapsamında değerlendirme yapabilmek amacıyla 

özgeçmişinizde yer alan lise eğitim verileriniz (mezun olunan lise ve 

mezuniyet yılı), lisans eğitim verileriniz (mezun olunan 

yüksekokul/üniversite, mezuniyet yılı, mezuniyet derecesi, fakülte, 
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bölüm/branş bilgileri), yüksek lisans eğitim verileriniz (lisansüstü mezuniyet 

yılı, mezuniyet derecesi, fakülte, bölüm/branş bilgileri), katıldığınız 

seminerler, eğitimler alınan sertifikalar, yabancı dil bilgisi-seviyesi, 

bilgisayar ve teknoloji kullanımı yetkinliği eğitim verilerinizi işlemekteyiz. 

 

İstihdam Verisi İşe alım sürecinin yürütülmesi amacıyla özgeçmişinizde yer alan staj 

bilgileriniz, önceki iş yerleriniz ve pozisyonlarınız, referans kişi bilgileri gibi 

istihdam verilerinizi işlemekteyiz. 

Görsel Veri Okulumuzun ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Okula 

girişiniz sırasında görüntüleriniz güvenlik kameraları ile kayıt altına 

alınmaktadır. 

Askerlik Verileri: 

 

Okul içi iş süreçlerinin yürütülebilmesi için askerlikten muaf olup 

olmadığınız, tecil bilginiz gibi askerlik verilerini sizden talep ederek elde 

etmekte ve işlemekteyiz. 

 

Diğer Mülakat sırasında paylaşılabilecek başkaca normal nitelikli veriler, varsa 

çocuğunuzun adı-soyadı, cinsiyeti ve yaş bilgisi, teklif edilen ücret, çalışmak 

istediğiniz pozisyon, kurumumuzda almak istediğiniz görev türü (tam 

zamanlı-yarı zamanlı-staj), web sitesi üzerinden yapılan başvuru sırasında 

yaşam ve eğitim felsefenize ilişkin talep edilen niyet mektubu kapsamında 

işlenebilecek veriler dâhil maaş beklentisi, referans kişisinin adı soyadı, 

unvanı, iş yeri, telefonu, e-postası 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?  

 Kişisel verilerinizi, bize çalışmak için başvurduğunuzda sizinle iş ilişkisi kurup kurmayacağımızın 

değerlendirilmesi için web sayfamızda yer alan iş başvuru formunu doldurarak ilettiğiniz veya 

duruma göre referans ya da yakınlarınızın bize e-posta aracılığıyla gönderdiği veya elden teslim 

ettiğiniz özgeçmişleriniz vasıtasıyla topluyoruz. 

 Normal nitelikli ve özel nitelikli kişisel verilerinizi sizinle iş ilişkisi kurup kurmayacağımızın 

değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen mülakat sırasında sözlü olarak da elde etmekteyiz. 

 Kariyer.net platformu üzerinden paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş 

başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri 3. kişilerle 

paylaşma tercihlerinize göre söz konusu platformlar içerisinden sizinle iş ilişkisi kurup 

kurmayacağımızın değerlendirilmesi için topluyoruz.   
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KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Okul tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.  

 İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve kayda alınması 

 İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin 

araştırma, gözlem ve kaydının yapılması 

 İstihdam edilecek çalışan adayının duruma göre okulumuzda görevlendirileceği ilgili departmanın 

iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti 

 Çalışan adayları hakkında talepleri doğrultusunda referans alınması 

 Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için 

görüşmeye çağrılması 

 Çalışan adayının verdiği bilgilerin doğruluğunun kontrolü 

 İstihdam edilmesi planlan çalışan adayına teklif sunma 

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde 

kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VEYA YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE 

PAYLAŞILMASI  

Kişisel verileriniz Okulumuz içerisinde insan kaynakları birimiz, okul idaresinde yer alan ilgili müdür 

yardımcıları ve okul müdürleri ile amaçla bağlantılı ve sınırlı şekilde paylaşılmaktadır. 

Ayrıca kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile; 

 Bir ihtilaf olması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için sınırlı ve ölçülü şekilde 

avukatlarımızla halinde paylaşılabilir. 

 Referans gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşılmaktadır. 

 

HAKLARINIZ 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;   

 Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna 

ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı 

öğrenebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını 

öğrenebilirsiniz. 

 Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış 

olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. 
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 Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, 

yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi 

değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca 

değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her 

zaman bilgi talep edebilirsiniz. 

 Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile 

ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.  

 Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu 

sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.  

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 

giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Okul için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’de belirlenen 

tarifedeki ücret alınabilir.   

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Okul’un internet adresinde bulunan başvuru 

formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’in 5. maddesinde 

şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz: 

 

 Yazılı ve imzalı olarak  

 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile 

 Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile  

 Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak 

Okulumuza teslim edebilirsiniz.  

 

Okul tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Okul tarafından başvurunun size ait 

olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı 

telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Okulda kayıtlı olan e-posta 

adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Okulumuz da kayıtlı başka bir iletişim yöntemini 

kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Özel Sezin Okulu Limited Şirketi 

İletişim: [*]  

İletişim Formu: [*] 

Adres: Ulubatlı Hasan Caddesi No: 18 34782 Çekmeköy/İstanbul 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm

