
CFN KİMYA SAN VE DIŞ TİC.A.Ş. 

ÇALIŞAN ADAYI İŞ BAŞVURU AYDINLATMA METNİ  

 

Demirciler Osb Mah. Murat Yıldıran Cad. No: 3/3 Dilovası/Kocaeli adresinde mukim CFN 

Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. (“CFN Kimya” veya “Şirket”), olarak; 

Paylaşmış olduğunuz adınızı, soyadınızı, CV’nizi, e-posta adresinizi ve bunlarla sınırlı olmamak 

üzere Kişisel Verilerinizi; 

 İş başvurunuzun incelenmesi, 

 İstatiksel amaçlarla başvuran sayısının belirlenmesi, 

 Sınıflandırma amacıyla insan kaynakları biriminde depolanması, 

 İş başvuru süreçlerinin ve mülakatların gerçekleştirilmesi 

amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktayız.  

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi 

iştiraklerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu 

talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Kurumumuz insan kaynakları 

politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle 

iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Kurumumuzun ve Kurumumuz bağlı ortaklıklarımız 

ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi iştiraklerimiz ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile 

hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; ticari ve iş stratejilerimizin 

belirlenmesi ve uygulanması ile Kurumumuzun uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde elektronik posta kanalıyla otomatik yolla veya şahsen 

başvuran ilgililerden otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.  

İlgili kişi olarak, Kurumumuza başvurarak kendinizle ilgili; 

 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 işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

 KVK Kanununun 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 işlemin Kişisel 

Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.  

 

haklarına sahipsiniz. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bizzat elden, noter 

kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili Şirketimiz adına, Demirciler Osb Mah. Murat 

Yıldıran Cad. No: 3/3 Dilovası/Kocaeli adresine göndererek iletebilir veya ilgili formu taratarak 

insankaynaklari@cfnkimya.com mail adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da 

tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta 

adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz 

konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret 

alınabilir.   

Şirketimiz, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye 

yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde 

Şirketimiz gereğini yerine getirip ayrıca bilgi verecektir.  

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap 

verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru 

tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 
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