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a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz;
veri sorumlusu olarak Pagmat Pamuk Tekstil Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
İş başvuru formunun fiziki veya şirket internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulması,
adayın şirket ile özgeçmiş paylaşması, iş başvurusu yapılabilen insan kaynakları şirketleri veya internet
siteleri tarafından şirkete özgeçmiş/iş başvurlarının şirkete iletilmesi iletilmesi, şirket tarafından
görüntülenmesi ve kaydedilmesi neticesinde şirkete ulaşan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; iş başvuru
talebinin ve talep sahibinin ilgili pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, Şirket insan kaynakları
politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda başvuru
sahibi ile iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile
hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; Şirket ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde saklanacak ve işlenecektir.
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun
md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise
Kanunların belirlediği süreler geçince şirket tarafından anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
c)

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; iş başvuru talebinin ve talep sahibinin ilgili
pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, Şirket insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım
süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda başvuru sahibi ile iletişime geçilmesi ve ayrıca
Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla;
Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; şirketin iş ortakları, hissedarları,
iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde pagmat.com internet
adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan iş bu “aydınlatma metninde” belirtilen amaçlarla sınırlı olarak
aktarılabilecektir.

d)

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İş Başvurusu sahiplerinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri Şirket tarafından çeşitli yöntem ve
farklı hukuki sebeplere dayanarak; insan kaynakları politikalarının uygulanması ve işe alım süreçlerinin
yürütülmesi ile sonuçlandırılması amacıyla toplanmaktadır.
Şirkete ait intenet sitesinden veya iş başvurusu yapılmasına imkan sağlayan diğer internet
sitelerine yapılan başvurular ile fiziki olarak iş başvuru formunun doldurulması, adayın özgeçmişini şirket
ile fiziki veya elektronik olarak paylaşılması, insan kaynakları şirket ve internet sitelerinden adayın
özgeçmişinin görüntülenmesi yolları ile kişisel veya özel nitelikli kişisel veriler toplanmaktadır.
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde
belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri haklarınıza ilişkin taleplerinizi pagmat.com internet adresinden kamuoyu ile
paylaşılmış olan Pagmat Pamuk Tekstil Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye Yapılan İş Başvurularında/Özgeçmiş
Paylaşımlarında Alınan Bilgi Ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nde düzenlenen
yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda, şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,
şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde 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 halinde 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 halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
f)

Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda Ek-I’de belirtilen başvuru formunu doldurarak Şirkete
yönlendirebilirsiniz. Şirket taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir.
Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

g) Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen
cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini
takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
(“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna
başvurulamaz.
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren
konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir.
Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine
veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka
aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar,
tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız
zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına
aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
Verilerinizin Şirket nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, şirkete duyduğunuz güven için
teşekkür ederiz.

