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HESTAŞ MADENCİLİK PETROL İNŞAAT HARİTACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ 

 

Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması 

ve İşlenmesi Çalışan Aydınlatma Metni’ni (Aydınlatma Metni) OKUDUM ve bu kapsamdaki kişisel 

verilerimin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel 

verilerimin işlenmesinin gerekli olması, tarafımdan alenileştirilmiş olması ve temel hak ve 

özgürlüklerime zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması hukuki sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak sebebiyle Çalışan Adayı 

Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda İŞLENEBİLECEĞİNİ VE 2 (İKİ) YIL 

SÜREYLE SAKLANABİLECEĞİNİ ANLADIM.  

Bununla birlikte Aydınlatma Metni kapsamında detaylıca açıklanan kişisel verilerimin;  

➢ Başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,  

➢ Başvurmuş olduğu pozisyon ve/veya açık pozisyonlara uygunluğunun tespit edilmesi, 

➢ Çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim aktivitelerinin gerçekleştirilmesi  

➢ Çalışan adaylarının mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerindeki pozisyonlarının 

değerlendirilmesi, 

➢ Referans gösterilen kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleri, hakları, 

performansı, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileri, iletişim becerileri ve genel 

profili hakkında bilgi sahibi olunması, 

➢ Personel temini veya şirket güvenlik süreçleri için istihbarat aktivitelerinin yürütülmesi  

➢ Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi, 

➢ İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,  

➢ Ücret ve yan hakların belirlenmesi,  

➢ Aile bireylerinin/yakınlarının elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,  

➢ Uyruk uyarınca istihdamın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,  

➢ Şirkette çalışan başkaca yakınının olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin 

sağlıklı şekilde belirlenmesi,  

➢ İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,  

➢ Mecburi hizmet yükümlülüğü varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi,  

➢ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

amaçları çerçevesinde gerektiğinde; 

 

• Hissedarlara, 

• Topluluk Şirketlerine, 

• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına AKTARILMASINA AÇIK RIZA VERİYORUM. 

 

 

ÇALIŞAN ADAYININ; 

ADI-SOYADI: 

TARİH           : 

İMZA            : 
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“Referans Taahhüdü” 

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime 

geçilebileceğine ve söz konusu kişisel verilerin Şirket ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli 

bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin ve açık rızalarının alındığını taahhüt ederim. 

 

ÇALIŞAN ADAYININ   

ADI-SOYADI:   

TARİH    :   

İMZA    :   

 

 


