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Değerli Çalışan Adayı,
Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORS) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK) çerçevesinde, çalışan adaylarına ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesini ve
muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.
KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen çalışan adayları aşağıdaki aydınlatma metnini inceleyerek, veri sorumlusu
sıfatıyla ORS tarafından elde edilen kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, toplanma yöntemi ve hukuki
sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.
1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve güvenlik kamera kaydı.
Kimlik: Ad-soyad, doğum yılı, imza.
İletişim: E-posta adresi, telefon numarası, adresi (İl, ilçe ve mahalle).
Mesleki Deneyim: Öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgileri, bilgisayar bilgileri, iş tecrübesi bilgileri,
eğitim/kurs/sertifika/diploma bilgileri, çalışma durumu ve unvanı, işe giriş tarihi/işten ayrılış tarihi, kıdem süresi,
iş başvurusu yapılan görev.
Diğer Bilgiler: Sürücü belgesi, ücret talebi ve alınan son ücret, referans bilgileri, askerlik bilgisi, mülakat yapılması
durumunda mülakat esnasında elde edilen bilgiler, çalışan tanıdık bilgisi.
2. İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorileri
Sağlık Bilgileri-Sağlık Sorunu: İş başvuru formunda var ya da yok olarak alınan bilgi, çalışan adayının engelinin
olması durumunda mülakat aşamasında iş yeri hekimi tarafından işlenmek ve varsa engeline uygun bir görev
pozisyonunda çalıştırılmak üzere alınmaktadır.
Sağlık Bilgileri-Engelli Raporu: İş başvuru formunda var ya da yok olarak alınan bilgi, engelli istihdamında mülakat
aşamasında iş yeri hekimi tarafından işlenmek ve engelli kadrosunda çalıştırılmak üzere alınmaktadır. Söz konusu
bilgiyi paylaşmayı tercih etmediğiniz durumda, engelli adayı pozisyonunda istihdam edilmeniz gerekiyorsa,
işveren yeterli bilgiyi edinemeyecek ve haklarınızı kendi iradenizle sınırlandırmış olacaksınız ya da çalışacağınız
pozisyon ile fiziki yapınız uyum sağlamayacaktır.
ORS çalışan adaylarının özel nitelikli kişisel verilerini, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme
süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlemektedir. Özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için her
türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel veriler KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, çalışan adayı-işveren hukuki ilişkisi çerçevesinde iş
sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurusunun değerlendirilmesi, çalışan
adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları politikalarının ve
süreçlerinin planlanması, adayın niteliğinin ve tecrübesinin pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, aday ile
iletişime geçilmesi, ve iş görüşmelerinin yürütülmesi, yeni personel istihdam edilmesi, ücret politikasının
belirlenmesi, referans gösterilen kişilerle iletişime geçilmesi, ORS’ nin uyguladığı işe alım ilkelerinin iyileştirilmesi
ve geliştirilmesi, adayın rızası halinde özgeçmişin aday havuzunda saklanması amaçlarının gerçekleştirilmesi için
otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ORS web sitesi, aday kariyer portalları ve ORS iş başvuru
formu yoluyla veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek ve gerekli hallerde çalışan
adaylarının açık rızaları alınarak kişisel verileri işlenmektedir.
4. Kişisel Verilerin Aktarılması
ORS, kişisel verilerinizi herhangi bir kurum ve kuruluşla (üçüncü kişilerle) paylaşmamaktadır.
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5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak, açık rıza alınmasını gerektiren hallerde açık rıza
alınarak işlenmekte olup iş başvurunuzun değerlendirilmesi, ORS ile aranızda kurulabilecek iş akdinin ifası ve
ORS’nin meşru menfaati gereği ORS web sitesi, aday kariyer portalları, ORS İş Başvuru Formu, mülakat notları,
referans notları, şirketimize yüz yüze mülakat için geldiğiniz takdirde lokasyonların fiziki güvenliğini sağlamak
üzere kullandığımız kamera kayıtları aracılığıyla toplanmakta olup ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek koşuluyla, otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
ORS, imzalı orijinal ORS İş Başvuru Formu dışında farklı formatlarda elden, kargo ya da e-posta yolu ile gelen iş
başvurularını kabul etmemektedir ve geldiği anda silmekte/imha etmektedir.
6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
KVKK 11’ inci Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmeye ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde aktarılan üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sırasında aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini
talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi, www.ors.com.tr adresinde yer alan “İlgili Kişi Başvuru
Formu” nu doldurarak yazılı ve ıslak imzalı olarak Veri Sorumlusu adresine postayla veya elektronik ortamda,
kayıtlı e-posta (KEP) adresi güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ORS’ye daha önce bildirdiğiniz ve
kayıtlarımızda yer alan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@ors.com.tr adresine e-posta göndererek ve
konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazarak iletebilirsiniz. Ortadoğu
Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş, veri sahibi başvurularına en geç 30 (Otuz) gün içerisinde dönmekle yükümlüdür.
ORS İş Başvuru Formuna www.ors.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Veri Sorumlusu: ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı (Eskişehir Yolu 65.Km) No:76 Polatlı/ANKARA
Telefon: 0312 6480010
Faks: 0312 6480021
E-Posta: kvkk@ors.com.tr
Web Adresi: www.ors.com.tr
(Okudum, anladım):
Adı Soyadı:
İmza:

Tarih:

