TETRA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
Tetra Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Tetra Bilişim”), 20 yılı aşkın sektörel
tecrübenin ışığında 2015 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan kurumsal kullanıcılara yönelik
yenilikçi, dinamik ve proaktif çözümler sunan bir Bilgi Güvenliği Şirketidir. Bilgi güvenliği çözümlerini
ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sunar.
İşbu aydınlatma metni, çalışan adaylarının işe uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan Tetra Bilişim
tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerine ilişkin
meşru menfaat gibi hukuki sebeplere dayanılarak; www.linkedin.com, www.kariyer.net,
www.yenibiris.com gibi kariyer sayfaları, www.tetrabilisim.com.tr/kariyer sayfasından yaptığınız
başvurular ya da info@tetrabilisim.com.tr adresine gönderdiğiniz e-postalar, danışmanlık şirketleri,
Tetra Bilişim çalışan referansları, Tetra Bilişim tarafından katılım sağlanan etkinlikler aracılığıyla veya
mülakat süreçleri kapsamında doğrudan sizlerden elektronik ve fiziki ortamlarda elde edilebilecektir.
Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, yalnızca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Tetra Bilişim’e başvurunuz kapsamında kişisel verileriniz;





Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
Doğru ve güncel olarak,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz,





Çalışan adayı süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

kapsamında ve yalnızca KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
çerçevesinde işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında Tetra Bilişim’in iş
birliği içinde olduğu taraflara, Tetra Bilişim’e veya Tetra Bilişim adına hizmet sağlayan taraflara, iş
ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin
gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere aktarılabilecektir.

Tetra Bilişim, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda verilerin
paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere
uygun şekilde, yalnızca KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır. Bu kapsamda işlediğimiz kişisel
verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar
çerçevesinde;












Adayın istihdamı ile ilgili uygun pozisyonun belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
İş gücü temini taleplerinin karşılanması amacıyla yurt içindeki hissedarlarımıza,
ortaklıklarımıza,
Adayın şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla referans olarak gösterilen kişilere,
İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari
faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına,
bağımsız denetim firmalarına,
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak
hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici
kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve
emniyet teşkilatına,
Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının
oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi
amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
Bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin depolanması ve entegrasyonunun sağlanması
amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulut hizmeti veren şirket, kurum ve kuruluşlara,

aktarılabilecektir.
İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişi olarak aşağıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.tetrabilisim.com.tr adresinde yer alan
başvuru formu aracılığıyla Şirketimizin aşağıda yazılı genel müdürlük adresine veya
http://tetrabilisim.com.tr/iletisim adresinde yer alan Şube adreslerine taahhütlü mektup/noter aracılığıyla
göndereceğiniz ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak
bildirebilirsiniz. Ayrıca ilgili kişi olarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından
Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresi kullanmak
suretiyle info@tetrabilisim.com.tr elektronik posta adresi üzerinden kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili
her türlü hususta Şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz. İlgili kişi talepleri, Şirketimizce en kısa sürede
ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.
Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. KVKK’nın 11 inci maddesi
uyarınca ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır:





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,
KVKK 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 verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen Tetra Bilgi Teknolojileri ve
Danışmanlık Dış Ticaret Ltd. Şti. Çerez Politikası’nı inceleyiniz.
Yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklere bağlı olarak belirli aralıklarla işbu Aydınlatma Metni’nde
güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla
internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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