
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞAN 

ADAYI  AYDINLATMA METNİ 

 

Atlas Legal Hukuk Bürosu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden sizlerin kişisel 

verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince 

karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

Atlas Legal Hukuk Bürosu’na yapmış olduğunuz iş başvurularınız kapsamında 

sizden Kimlik Verisi (Ad- Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi), İletişim Verisi 

(Telefon, Adres, E-mail), ve Eğitim ve Mesleki Veriler (Öğrenim Durumu, Sertifika 

ve Diploma Bilgileri, Yabancı Dil bilgileri, Eğitim ve Beceriler, CV, Aldığı Kurslar, İş 

Tecrübeleri, Staj Bilgisi, Referanslar) beklenmekte olup kesinlikle özel nitelikli kişisel  

veri paylaşılmaması gerekir. Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Sendika Bilgisi, Dini İnanç, 

Sağlık Verisi, Kan Grubu vs.) paylaşıldığı takdirde başvurular değerlendirmeye 

alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. 

kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak 

kişisel veriler işlenmektedir. 3. kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin 

edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir. 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi 2. 

Fıkrası ve ikincil düzenlemelere uygun olarak hukuka uygunluk sebepleri 

çerçevesinde; iş sözleşmenin kurulabilmesi için ön çalışmanın yapılması, hukuki 

uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılma durumu ve kişilik haklarınıza zarar 

vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında; Çalışan adayı seçme ve 

yerleştirme süreçlerinin yönetimi amacıyla sınırlı bir süre için işlenmektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik 

esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, yasal zorunluluk gereği 

bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları  ile sınırlı olarak 

paylaşılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Atlas Legal Hukuk Bürosu; veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi, 

elektronik ortamda ve e-posta kanallarıyla CV ve/veya başvuru formları iletilmesi 

suretiyle toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra başvuranın başka yöntemlerle Atlas 



 
Legal Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek açıkladığı durumlarda da kişisel verileri 

toplamaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARINIZ 

İlgili kişiler olarak Atlas Legal Hukuk Bürosu’na başvurarak; 

• Kişisel verilerinizin 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 ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 

verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme  

haklarına sahipsiniz. 

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak 

info@atlaslegal.com.tr adresine veya iadeli taahhütlü posta ile posta adresimize 

iletmeniz durumunda Atlas Legal Hukuk Bürosu talebinizi niteliğine göre en kısa 

sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. 

 

 

ATLAS LEGAL HUKUK BÜROSU (VERİ SORUMLUSU) 

ADRES: Cevizli Mah. Zuhal Sk. Ritim İstanbul AVM A3 Blok D:101 Maltepe -  İstanbul 

TELEFON: +90 216 305 91 91 

WEB ADRESİ: www.atlaslegal.com.tr  

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