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RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM A.Ş 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çalışan Adayı Aydınlatma Bildirimi 

 

1) Veri Sorumlusunun Kimliği 

 

Türkiye’de kurulu RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 

belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, sizlerle olan iş başvurusu ve iş ilişkimiz 

dahilinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun şekilde, 

işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 

tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini 

koruyarak işleneceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu 

kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda 

üçüncü kişilere aktarılacağını bildiririz. 

 

2) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla 

temas edeceğiniz Şirketimizin elektronik ortamdaki başvuru kanallarıyla, insan kaynakları firmaları 

kanalıyla, şirketimize gönderdiğiniz yazılı başvurunuzla, gösterdiğiniz referans kişiler aracılığıyla ve 

mülakat esnasında fiziki ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun 

değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak; 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçlarına uygun olarak işlenmekte, toplanmaktadır.   

 

3) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı  

 

Şirketimiz tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacı ile insan 

kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki 

amaçlarla işlenebilecektir: 

 

• Şirket’imize yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik 

işlemlerin gerçekleştirilmesi,  

• İş ilanlarımızdan haberdar olmayı talep etmeniz halinde ilanlarımızdan sizleri haberdar edilmesine 

yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,  

• İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,  

•Şirket’imize iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi 

götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme sürecinde iş görüşmesi 

yapılması halinde işe alım faaliyetlerinin yürütülmesi için görüşme ve referans notlarının saklanması. 

 

4) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı 

 

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; kanunen gerekli ve yetkili 

kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız 

 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 Kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  
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 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.  

 

Sahip olduğunuz haklar ve Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikamıza 

www.rubafermuar.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.rubafermuar.com.tr’ den ulaşabileceğiniz 

“RUBA Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine 

göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. 

Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 

belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

 

İletişim Bilgilerimiz: 

RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM A.Ş 

Mosb EKREM ELGİNKAN CAD. NO 7 MANİSA  

0236 213 08 86 

ruba@rubafermuar.com 

Kep Adresi : rubafermuar@hs02.kep.tr 
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