
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri

sorumlusu olarak SNI TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. (“SNI’’ veya “Şirket”) tarafından

aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan çalışan adaylarının doğrudan kendisinden, çevrimiçi CV

paylaşım platformlarından, çalışan adayının pozisyona uygunluk için değerlendirildiği süre

kapsamında mülakat ve Şirketimiz tarafından gönderilen test sonuçlarından, e-posta, posta, faks

ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden,

Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, iş başvuru sürecinin yönetilmesi ve

icrası, insan kaynakları sürecinin planlanması ve icrası amaçları başta olmak üzere aşağıda

belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.

Kişisel verileriniz, sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa

yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin

işlenmesinin gerekli olması (örneğin sözleşme öncesi müzakere dönemi nedeniyle veri işlenmesi),

hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar, gerekli olduğu

durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (örneğin özgeçmişinizde yer alan ve bizle paylaştığınız

özel nitelikli kişisel verilerle ilgili olarak), kanunlarda öngörülen süreçlerin yürütülmesi, Şirketin

ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirket ile aranızda

oluşabilecek muhtemel iş sözleşmesinin ifası, Şirket haklarınızı her zaman ön planda tutarak

meşru menfaatini sağlayabilmesi (örneğin en uygun pozisyona en uygun adayın yerleştirilmesi için

mülakatların yapılması) hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

III. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda

sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

● İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci

Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin

Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin

Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası temel amaçlarıyla,
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● İş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde

işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize

referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi ve tarafımıza paylaştığınız bilgilerin

doğrulunun teyidi, iş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim

durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması, istihdam edilecek

çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve

becerilerinin mevcudiyetinin tespiti, işle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel

risklerin tespiti, iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde

oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, ücret bilgi ve skalasının

belirlenmesi, iletişimin sağlanması, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin

planlanması ve icra edilmesi kapsamında; personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

mükerrer başvuruların takibi, şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması

ve icrası, yetenek-kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli

veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye

özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması,

dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz

kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların

yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla, iştiraklerimiz ve bağlı

ortaklıklarımızla, topluluk şirketleriyle; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin

sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla özel iş

ortaklığımızın olduğu SNI BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketi ve

hissedarlarıyla; beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, talep

edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik

envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleriyle, işe uygunluk için gerekli testleri,

sınavları ve kontrolleri yapmak amacıyla ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet

sağlayıcılarımızla, insan kaynakları ve istihdam alanında teknik danışmanlık aldığımız taraflarla,

bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet

sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan

iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya
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kuruluşlar ile, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek

üçüncü kişiler ile işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecek, yurt

içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

VI. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi

kapsamındaki taleplerinizi (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin

amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin

düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@snitechnology.net ile

iletişime geçebilir veya https://snitechnology.net/kvkk adresinde yer alan formu

kullanabilirsiniz.

ENLIGHTENMENT STATEMENT REGARDING THE PROCESSING OF

PERSONAL DATA   OF EMPLOYEE CANDIDATES

I. Data Controller

Pursuant to the Law no. 6698 on Protection of Personal Data (the “Law”), your personal data are

processed by SNI TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. (“SNI’’ or the “Company”) as data controller

within the scope described below.

II. Methods and Legal Reasons for Collection of  Personal Data

Our Company processes personal data collected directly from employee candidates, or from online CV

sharing platforms, the interviews held and the test results sent by our Company within the scope of the

period during which the relevant employee candidate is evaluated in terms of eligibility for the position,

or the data obtained or acquired audio-visually, electronically or in written form via e-mails, mails, fax

and other means of communication, in accordance with the data processing conditions specified in the

Law and in line with the purposes specified below, including, particularly, the purposes of management

and execution of the job application process, and the planning and execution of the human resources

process.

Your personal data are processed for the legal reasons such as the requirement for the processing of

your personal data (e.g. data processing due to the pre-contractual negotiation period), any possible

cases where we are required to fulfil our legal obligations, your explicit consent that we have obtained

from you when necessary (e.g. in relation to the special categories of personal data that you have shared
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with us and provided in your curriculum vitae), the execution of the processes stipulated in the laws,

fulfilment of the Company’s legal obligations under the relevant legislation, conclusion and

implementation of the employment contract likely to be signed between you and the Company, or for

allowing the Company to ensure and safeguard its legitimate interests while always prioritizing your

rights (e.g. holding interviews for placement of the most eligible candidate for the most appropriate

position), providing that such purposes are directly related with the establishment of a contractual

relationship with you or the fulfilment of  our performance obligations arising from this contract.

III. Purposes of  Processing of  Personal Data

Your personal data specified above may be processed for the following purposes for which you have

provided us with your data:

• The basic purposes of  Planning and Execution of  Human Resources Processes, Execution of

Employee   Candidate/Trainee/Student   Selection   and   Placement   Processes,   Execution

of  Employee Candidate Application Processes, and the Planning and Execution of  the

Activities for Performance of   Efficacy/Efficiency and/or Suitability Analyses of   Business

and Job Activities;

• Execution and finalization of the recruitment processes within the framework of the evaluation

of your job application request and your eligibility for the relevant position and contacting you

or the persons that you have notified to us as your references and confirmation of the accuracy

of the details you have shared with us, investigating, observing and recording the experiences,

educational background and competences that the candidate has declared during job

interviews, the determination of the availability of education/training, qualifications and

skills meeting the job requirements of the relevant department where the employee candidate

will be employed, identification of special risks in terms of job-related specific functions,

assessment for any possible future positions in the upcoming periods in case of a negative

result of the job interview, determination of the wage details and scale, establishing

communication, as well as the purposes within the scope of the planning and execution of our

Company’s human resources policies and processes such as execution of staffing processes, the

follow-up of repeated applications, fulfilment of the obligations for company employees

arising from employment contracts and/or applicable legislation, the planning and execution of

fringe benefits and interests for employees, and the planning and execution of talent-career

development activities.

IV. Transfer of  Personal Data

Our Company pays due attention and diligence to ensure that your personal data are processed in line

with “need to know” and “need to use” principles, and by ensuring necessary data minimization and by

taking necessary technical and organizational security measures. Since the execution or audit of
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business activities, ensuring business continuity, and the operation of digital infrastructures require

continuous data flow with different stakeholders; we have to transfer the personal data that we process

to the third persons for specific purposes.

Your personal data may, for the purpose of and providing to be limited with the achievement of the

aforementioned purposes, be shared with and processed at home and abroad by our shareholders,

business partners, affiliates and subsidiaries and holding companies; the company SNI BİLİŞİM

TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. with which we have a special business partnership and

their shareholders for the purposes of execution and audit of business activities, conducting the

activities for ensuring business continuity, and execution of information security processes; the persons

designated as references for the purpose of confirmation of the information that you have declared,

the training companies/examination centers that will hold the general aptitude examination and

personality inventory for assessment of your eligibility for the applied position; and our business

partners, consultants and service providers that will perform the necessary tests, examinations and

controls for eligibility for the job, the parties that we procure technical consultancy services from in the

field of human resources and employment, our business partners and service providers providing or

operating or offering services in relation to our information processing infrastructure, our business

partners and service providers providing services in the fields of quality control, issues management

and risk analysis related with services, legally authorized governmental agencies and organizations as

well as private persons and entities, and any third persons that will be specifically designated in cases

required by the legitimate interests of the data controller; providing that such sharing and processing

shall be limited with the purposes specified in this informative text.

VI. Rights of  Data Subject

As the data subject whose personal data are processed, you can contact us via

kvkk@snitechnology.net or use the form provided at https://snitechnology.net/kvkk in

order to exercise your rights under article 11 of the Law governing the rights of data subjects (the

rights to learn whether your personal data are processed or not; and if processed, to request

information regarding such processing; to learn whether your personal data are processed in line with

the related processing purpose(s); to know the persons or parties to whom such data are transferred; to

request for correction of any missing or incorrect processing of data, or for erasure or destruction of

such data; to request for notification of all automatic processes to third persons; to object to the

analysis of your personal data; and to claim for compensation of any loss or damages that may arise

thereof) in accordance with the Communiqué on the Procedures and Principles regarding Application

to the Data Controller.
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