KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI
HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
(ÇALIŞAN ADAYI)

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma
Metni”) VDF Grubu şirketleri (Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi, VDF Sigorta
Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi, VDF Faktoring Anonim Şirketi, VDF Servis ve Ticaret
Anonim Şirketi ve VDF Filo Kiralama Anonim Şirketi) (“VDF”) olarak, siz çalışan adayı veri
sahiplerine karşı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel
verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek
amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma
Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi
aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz
açıklanmıştır.
1. Kişisel Verileriniz Neden ve Ne İçin Kullanılıyor
KVKK uyarınca VDF “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup, iş başvurunuz nedeniyle, tüm
yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, iş başvurusu, personel seçme ve
yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz,
mesleki deneyim bilgilerinizi elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma,
mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma gibi konularda, “Veri İşleme” olarak kabul
edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve kişisel veri işleme şartları dahilinde gerçekleştirebilir.
2. Kişisel Verilerinizin Paylaşımına İlişkin Açıklamalar
VDF, kişisel verilerinizi sizden, kariyer portalları ve özgeçmiş bilgilerinizi ileten üçüncü
kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte olup; VDF Grubu şirketleri, bu şirketlerin
hissedarı bulunan şirketler veya İnsan Kaynakları alanında hizmet alınan şirketlerle ve
referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle, kişisel verilerin korunmasına ilişkin
mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilir.
3. KVKK Kapsamındaki Haklarınız
Kişisel verileriniz VDF tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik
altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve
kullanılması ile ilgili olarak KVKK kapsamındaki haklarınızı VDF’ye başvurarak her zaman
kullanabilirsiniz. Bu çerçevede; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel
verileriniz işlenmişse buna 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde
bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen
kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız
mevcuttur.
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KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup, başvuruda
bulunduğunuz şirketimizin internet sitelerinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümü
altındaki Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Herhangi soru ya da şikayetinizin
olması halinde bizimle kisiselverilerim@vdf.com.tr adresine e-mail atarak temasa
geçebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en
geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile size bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak
kaydı ile işlenecek olup, VDF’nin internet sitesinden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Saklama ve
İmha Politikası ile düzenlenen ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuatta öngörülen yasal saklama süreleri
boyunca muhafaza edilir.
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