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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

Veri Sorumlusu:          TNB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

                                    Söğütözü Mah. Söğütözü Caddesi No:4 Söğütözü Çankaya / ANKARA 

TNB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TNB TEKNOLOJİ”) olarak; kişisel 

verilerinizi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 

ilgili 

mevzuat kapsamında başvurunuz sırasında kişisel verilerinizi toplamakta, işlemekte ve 

saklamaktayız. 

Hangi Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenir? 

TNB TEKNOLOJİ başvurunuz kapsamında; ad, soyad, doğum tarihi, medeni durum, imza, 

ikametgah 

adresi, ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi, çalışma geçmişi ve detayları, özgeçmiş, 

askerlik 

durum bilgisi, sertifika bilgisi, öğrenim durumu, sağlık bilgisi, adli sicil kaydı, referans kişisine 

ait ad, 

soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresine dair bilgileriniz tutulmaktadır. Bu bilgeler TNB 

TEKNOLOJİ tarafından çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik 

faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv 

faaliyetlerinin 

yürütülmesi ile gerekli olduğu durumlarda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

amacıyla 

işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki 

Sebebi 

Nedir? 

Başvurunuz sırasında iş başvuru formu, İŞKUR ve özel istihdam büroları (kariyer.net gibi 

elektronik 

olanlar dahil) ile IK ve diğer birimlerimize gelen CV’ler ile elektronik ve fiziki ortamda kişisel 

verileriniz 

toplanmakta ve işlenmektedir. 
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Veri sorumlusu olarak, sözleşmesel yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması ve 

meşru menfaatlerimiz nedeniyle verilerinizi toplamaktayız. 

Kişisel Verilerinizi Aktarıyor Muyuz? 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun 

olarak, hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimiz doğrultusunda düzenleyici denetleyici 

kurumlara ve 

resmi mercilere, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz 

yurtdışına 

aktarılmamaktadır. 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır? 

Kişisel verileriniz, yasal bir süre belirtilmediği için makul süre olarak 3 ay saklanmaktadır. 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

 

KVKK kapsamındaki haklarınızı öğrenmek için www.tnbteknoloji.com.tr adresinde yer alan 

TNB 

TEKNOLOJİ Aydınlatma Metni’ni inceleyebilir, kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, 

kimliği 

doğrulayıcı belgeleriniz ile dilerseniz www.tnbteknoloji.com.tr adresinde yer alan Başvuru 

Formu’nu 

doldurarak iletebilirsiniz. 


