VALTER ASANSÖR MEDİKAL İNŞAAT ULAŞTIRMA TURZ. TİC. SAN LTD.ŞTİ.
ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak
Valter Asansör Med. İnş. Ulş. Tur. Tic. San. Ltd. Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
Kişisel
verilerinizin
Şirket
tarafından
işlenme
amaçları
konusunda
detaylı
bilgilere;
[https://www.valter.com.tr/valter-kvkk-politikasi/] yer alan Valter Asansör Med. İnş. Ulş. Tur. Tic. San. Ltd.
Şirketi Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde
olan ilgili kişileri ve kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları kapsamında aşağıdaki
amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket
tarafından işlenebilecektir:
• Kariyer ve performans yönetimi,
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Şirket yerleşkeleri, şantiye ve tesislerinin güvenliğinin temini,
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlara yan hak ve menfaatlerin sağlanması,
• Hukuki ödevlerin yerine getirilmesi,
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ve çözüm
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda
bizimle temas kurduğunuz e-posta, telefon, web servis, iç sistemler ve diğer kanallar üzerinden Kanun’un 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz
kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik
hukuki sebeplere dayalı olarak ve özel nitelikli kişisel verileriniz açısından açık rıza hukuki şartına dayalı olarak
toplanmaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
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Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 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 verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
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 uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [https://www.valter.com.tr/veri-sahibi-basvuruformu/] adresinden ulaşabileceğiniz 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.

Okudum,anladım,isim,imza
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VALTER ASANSÖR MEDİKAL İNŞAAT ULAŞTIRMA TURZ. TİC. SAN LTD.ŞTİ.
ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ
İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel
verilerimin Valter Asansör Med. İnş. Ulş. Tur. Tic. San. Ltd. Şirketi ve şirketler topluluğu ile tüm iştirakleri
tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına izin
verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Valter Asansör Med. İnş. Ulş. Tur. Tic. San. Ltd. Şirketi ve şirketler topluluğu ile tüm iştirakleri ile paylaştığım
kişisel verilerimin,veri sorumlusu sıfatıyla Valter Asansör Med. İnş. Ulş. Tur. Tic. San. Ltd. Şirketi tarafından
işlenmesi ile ilgili olarak Valter Asansör Med. İnş. Ulş. Tur. Tic. San. Ltd. Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi
Hakkında Aydınlatma Metni” ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendim.
Kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) veilgili yasal mevzuat kapsamında,
“Valter Asansör Med. İnş. Ulş. Tur. Tic. San. Ltd. Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”
nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’
nın 4.maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ve 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”
hükümlerine uygun olarak, Valter Asansör Med. İnş. Ulş. Tur. Tic. San. Ltd. Şirketi ve şirketler topluluğu ile
tüm iştirakleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek
ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, bağlı merkez ve/veya birimlerinin, iş ortaklarına, alt
işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da
herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi
kurum ve kuruluşlara, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş
sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar
kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel verilerimin, özel nitelikli
kişisel verilerimin, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık
Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kapsamda aşağıda
detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin KVKK’ nın8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, işlenmesine, saklanmasına, kaydedilmesine,
toplanmasına ve kullanılmasına kendi özgür irademle muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İmza:

Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel
verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel
verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili
üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer
aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile
ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması
halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.
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Valter Asansör Medikal İnşaat Ulaştırma Turz. Tic. San. Ltd. Şti. Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi
Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyor musunuz?
Evet
• İş sözleşmenizin kurulması ve devamı süresince, denetim
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal
sürdürülebilirlik ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi amacıyla Şirketimiz ile paylaştığınız dernek, vakıf ve
sendika üyeliği bilgileri (sivil toplum kuruluşları üyelikleri dahil) ve
ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin
işlenmesini ve bu amaçlarla iş/çözüm ortakları, tedarikçiler, kanunen
yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere ile
paylaşılmasını
• Özlük, iş sağlığı ve güvenliği, yan hak ve menfaatlerin sunulmasına
ilişkin
süreçlerin
yürütülmesi,
denetim
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi amaçlarıyla sağlık verilerinizin işlenmesini ve bu
amaçlarla iş/çözüm ortakları, tedarikçiler, kanunen yetkili kamu
kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere ile paylaşılmasını
• İnsan kaynakları planlaması ile yetenek ve kariyer gelişim
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla terfi ve/veya atama
süreçlerine konu olmanız durumunda kişisel verilerinizin
özgeçmişiniz kapsamında ilgili Şirketler ile paylaşılması
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