
Değerl� Çalışan Adayımız,

Ver� Sorumlusu, Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. bundan sonra “Ş�rket” veya “Tempo Metal” olarak 
anılab�lecekt�r. K�ş�sel ver�ler�n�z� nasıl ve hang� amaçlarla �şleyeceğ�m�z� s�ze anlatmak �st�yoruz. Aşağıda bel�rtt�ğ�m�z 
k�ş�sel ver�ler�n�z�; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız k�ş�sel ver�ler�n doğruluğunu ve 
tarafımıza b�ld�rd�ğ�n�z şek�lde en güncel hal�n� koruyarak; bel�rl�, açık ve hukuka uygun amaçlar �ç�n; �şlenecekler� 
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şek�lde; �lg�l� mevzuatta öngörülen veya �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan 
süre kadar saklayarak �şl�yoruz.

1.Hang� K�ş�sel Ver�ler�n�z� İşl�yoruz?

Hang� k�ş�sel ver�ler�n�z� b�z�mle paylaşacağınız aşağıdak� tabloda yer almaktadır. K�ş�sel ver�ler�n�z�n kategor� adı ve 
�çer�ğ� tablodak� g�b�d�r.

2.K�ş�sel Ver�ler�n�z� Ne Şek�lde ve Hang� Sebeplerle Topluyoruz?

Ş�rket �le aranızda kurulması hede�enen hukuk� �l�şk� çerçeves�nde �ş sözleşmes�n�n kurulması �ç�n gerekl� olması 
neden�yle s�zden talep ett�ğ�m�z veya başvurunuz sırasında b�zzat �lett�ğ�n�z veya başka met�nlerde paylaşmayı terc�h 
ett�ğ�n�z k�ş�sel ver�ler�n�z�, s�z�n b�ze sözlü, fiz�ksel veya elektron�k ortamda �letmen�z yoluyla ve referans k�ş�s� 
göstermen�z hal�nde Ş�rket '�n meşru menfaat� gereğ� bu k�ş�lerden b�lg� almak veya başvurunuz önces� çalıştığınız �ş 
yer�n�n tems�lc�ler�nden b�lg� almak suret�yle ve/veya Ş�rket çalışanlarının e-postaları ve �nsan kaynakları danışmanlık 
firmaları aracılığıyla topluyoruz.

Özel �st�hdam bürosu �le kar�yer network platformlarında paylaştığınız k�ş�sel ver�ler�n�z� b�ze bu platformlar üzer�nden 
�ş başvurusu yapmanız yoluyla veya bu platformlar üzer�nde yayınladığınız b�lg�ler� üçüncü k�ş�lerle paylaşma 
terc�hler�n�ze bu platformlar �çer�s�nden ve ayrıca web s�teler�nde doldurulan formlar yoluyla �ş sözleşmes�n�n 
kurulab�lmes� �ç�n gerekl� olması neden�yle topluyoruz.
Ş�rket '�n güvenl�ğ� ve s�z�n buradak� güvenl�ğ�n�z� sağlamaya yönel�k olarak Ş�rket'e yerleşt�rd�ğ�m�z kameralar yoluyla 
görsel ver�ler�n�z� topluyoruz. K�ş�sel ver�ler�n�z� otomat�k olarak d�j�tal, elektron�k s�stemler üzer�nden veya özgeçm�ş 
g�b� matbu basılı dokümanlar aracılığı �le toplayıp �şl�yoruz.

3.K�ş�sel Ver�ler�n�z�n İşlenme Amaçları Nelerd�r?

Yukarıda bel�rtt�ğ�m�z k�ş�sel ver�ler�n�z Ş�rket �le Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-�şveren adayı hukuk� 
�l�şk�s� çerçeves�nde �ş sözleşmes�n�n kurulması �ç�n gerekl� olması neden�yle aşağıdak� amaçlarla �şlenmekted�r:
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KATEGORİ ADI KİŞİSEL VERİ İÇERİĞİ
K�ml�k Ver�s� Adı, soyadı, TCKN, doğum tar�h�, doğum yer�, c�ns�yet, meden� durumu, 

m�ll�yet�
İlet�ş�m Ver�s� Telefon numarası, açık adres b�lg�s�, e-posta adres�

Özel N�tel�kl� K�ş�sel Ver� Özgeçm�ş�n�zde yer verd�ğ�n�z dernek/vakıf üyel�kler�, engell� olma durumu, 
kan grubu, s�gara kullanımı, bazı sağlık soruları

Eğ�t�m Ver�s� Öğren�m durumu, d�ploma b�lg�ler�, sert�fikalar, yabancı d�l b�lg�ler�, d�ğer 
eğ�t�m b�lg�ler�, k�ş�sel becer�ler, katılım sağlanan sem�ner, alınan kurslar, 
b�lg�sayar ve yazılım kullanma yetk�nl�ğ� vb.

İş Deney�m� Ver�s� İş tecrübeler�, �ş deney�mler�, unvanları, çalışma durumu vb.
Görsel ve İş�tsel Ver� Gerçek k�ş�ye a�t fotoğraf, v�deo, kamera kayıtları 

İşlenen D�ğer K�ş�sel Ver�ler Hob�ler, ücret b�lg�s� veya beklent�s�, becer�ler, askerl�k durumu, referans b�lg�ler�, 
referans ver�len k�ş�n�n adı soyadı, unvanı, �şyer�, telefonu, Özgeçm�şe eklenen
her türlü pdf, powerpo�nt, word, excel vb formattak� sunum dosyaları



Ÿ Yen� eleman �st�hdam ed�lmes�, adayları �nceleme ve �st�hdam ed�lecek yen� adayın tesp�t ed�lmes�
Ÿ Özgeçm�ş�n�zde yer verd�ğ�n�z referans k�ş�ler�yle tarafınıza a�t ver�ler�n ve b�lg�ler�n tey�t ed�lmes�
Ÿ Aday olunan poz�syonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve �ler�ye dönük tey�t �ç�n özgeçm�ş b�lg�ler�n�z�n 

kayded�lmes�
Ÿ İş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n sağlanması
Ÿ Ş�rket merkez�n�n g�r�ş çıkışının tem�n ed�lmes�
Ÿ Reseps�yon �şler�n�n yürütülmes� ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın b�lg�lend�r�lmes�
K�ş�sel ver�ler�n�z, �lg�l� mevzuatta bel�rt�len veya �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan azam� süre ve herhalde kanun� 
zaman aşımı süreler� kadar muhafaza ed�lecekt�r.

4.Özel N�tel�kl� K�ş�sel Ver� Ned�r?  Özel N�tel�kl� K�ş�sel Ver� Ver�ler�n�z Hakkında

Özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�: K�ş�ler�n ırkı, etn�k köken�, s�yas� düşünces�, felsefi �nancı, d�n�, mezheb� veya d�ğer �nançları, 
kılık ve kıyafet�, dernek, vakıf ya da send�ka üyel�ğ�, sağlığı, c�nsel hayatı, ceza mahkûm�yet� ve güvenl�k tedb�rler�yle 
�lg�l� ver�ler� �le b�yometr�k ve genet�k ver�ler� g�b� b�lg�lerd�r. 

Özgeçm�ş �ç�nde b�z�mle paylaştığınız b�lg�ler, özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�n�z� �çereb�lmekted�r. KVKK kapsamında, ırkınıza, 
etn�k köken�n�ze, s�yas� düşüncen�ze, felsefi �nancınıza, d�n�, mezheb� veya d�ğer �nançlarınıza, kılık ve kıyafet�n�ze, 
dernek, vakıf ya da send�ka üyel�kler�n�ze, sağlığınız, meden� durumunuz, c�nsel hayat (kadın, erkek vb.) varsa ceza 
mahkûm�yet�n�ze ve hakkınızdak� güvenl�k tedb�rler�yle �lg�l� ver�ler�n�z �le b�yometr�k ve genet�k ver�ler�n�z s�z�n özel 
n�tel�kl� ver�ler�n�zd�r. İstemed�ğ�m�z sürece özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler�n�z� paylaşmama hakkına sah�ps�n�z. Kend� özgür 
�raden�zle paylaşmış olduğunuz k�ş�sel ver�ler�n�z özgeçm�ş başvurunuzun değerlend�r�leb�lmes�n� sağlamak amacıyla 
Ş�rket �çer�s�nde yer alan farklı b�r�mler�m�z tarafından, söz konusu b�r�mler�n faal�yet amaçlarına uygun olarak 
kullanılmaktadır. Tavs�ye ed�lmen�z durumunda b�lg�ler�n tey�t ed�lmes� amacıyla referans göster�len k�ş�lerle ve 
departman yönet�c�ler�n�n Çalışan Adaylarıyla görüşmeler� gerçekleşt�rmes� amacıyla bölümler�m�z arasında 
paylaşılab�lmekted�r. K�ş�sel ver�ler�n�z yukarıda bel�rt�len amaçlarla �şlenmekted�r. Yasal çerçeveler �ç�nde özel n�tel�kl� 
k�ş�sel ver�ler�n�z savunma hakkımızı kullanab�lmem�z �ç�n avukatlarımızla ve talep gelmes� hal�nde mahkemelerle 
paylaşılab�lecekt�r.

5.K�ş�sel Ver�ler�n�z�n Yurt İç�ndek� Üçüncü K�ş�lerle Paylaşılıyor mu?

Ş�rket, Ver� Sorumlusu sıfatı �le �şled�ğ� çalışan adaylarına a�t k�ş�sel ver�ler� gerekl� hallerde referans göster�len k�ş�lere 
sormaktadır. Burada amaç özgeçm�şte ver�len b�lg�ler�n doğruluğunu tey�t etmek
çalışan adayının �şe yatkınlığını ve becer�s�n� tesp�t ederek ver�ml� b�r çalışma ortamı yaratmaktır. Talep gelmes� 
durumunda ver�ler�n�z, yasal yetk� sah�b� kolluk kuvvetler�, yetk�l� d�ğer kamu Kurumlarına ve hukuk� 
yükümlülükler�m�z kapsamında mahkemelere aktarılab�lmekted�r. Ş�rket�m�ze yerleşt�r�len kameralardak� görüntü 
kayıtlarınız, can güvenl�ğ�, �ş güvenl�ğ�, �ş sağlığı gereğ� tarafımızca �şlenmekted�r.

6.K�ş�sel Ver�ler�n�z Ne kadar Süre Saklanır?

K�ş�sel ver�ler�n�z ve özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler�n�z, �lg�l� mevzuatta bel�rt�len veya �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan ve 
her halde kanun� zamanaşımı süreler� kadar muhafaza ed�lecekt�r. Süres� dolan k�ş�sel ver�ler güvenl� b�r şek�lde �mha 
ed�lecekt�r. İmha şek�ller� kurmuş olduğumuz KVKK K�ş�sel Ver� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�'nde tanımlıdır. İşe alınmayan 
çalışan adaylarının CV'ler� 6 ay sonunda �mha ed�l�r.

7.K�ş�sel Ver�ler�n�z �le �lg�l� Haklarınız Nelerd�r?

6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu'nun 11. maddes� gereğ� b�ze şahsen, k�ml�ğ�n�z� �spat etmen�z kaydıyla, 
k�ş�sel ver�ler�n�z �le �lg�l� aşağıdak� taleplerde bulunab�l�rs�n�z:

Ÿ Kend�ler� �le �lg�l� k�ş�sel ver� �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme,
Ÿ K�ş�sel ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme,
Ÿ K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Ÿ Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, 
Ÿ K�ş�sel ver�ler�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme ve bu kapsamda yapılan 

�şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme,
Ÿ Kanun ve �lg�l� d�ğer kanun hükümler�ne uygun olarak �şlenm�ş olmasına rağmen, �şlenmes�n� gerekt�ren sebepler�n 

ortadan kalkması hâl�nde k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�n� veya yok ed�lmes�n� �steme ve bu kapsamda yapılan �şlem�n 
k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme, 
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Ÿ İşlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle k�ş�n�n kend�s� aleyh�ne b�r 
sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme ve k�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması 
hâl�nde zararın g�der�lmes�n� talep etme haklarına sah�pt�r. 

K�ş�sel ver�ler�n�z �şe alınmadığınız takd�rde 6 ay sonra s�l�necekt�r.

8.6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu Kapsamıyla İlg�l� Olmak Üzere İlg�l� K�ş� �le İlet�ş�m

Söz konusu hakların kullanımına �l�şk�n talepler, k�ş�sel ver� sah�pler�, �lg�l� k�ş�ler tarafından 
https://www.t�maytempo.com/  adres�ndek� KVKK/GDPR sayfasında yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında K�ş�sel 
Ver�ler�n İşlenmes� ve Korunmasına �l�şk�n mevzuatta bel�rt�len yöntemlerle �let�leb�lecekt�r. Tempo Metal �lg�l� k�ş�ler�n 
söz konusu talepler�n� değerlend�rerek 30 gün �çer�s�nde sonuçlandıracaktır. İlg�l� k�ş� olarak 6698 sayılı kanun �le �lg�l� 
talepler�n�z�, KVKK/GDPR sayfamızda yer alan b�lg�ler üzer�nden gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

6698 sayılı kanun kapsamında k�ş�sel ver� kullanımıyla �lg�l� olmak üzere her türlü soru ve görüşler�n�z �ç�n KVKK/GDPR 
sayfamızda yer alan b�lg�ler üzer�nden veya aşağıda yer alan �let�ş�m b�lg�ler�m�zden b�ze ulaşab�l�rs�n�z. Yukarıda 
yaptığımız açıklamalarla, s�zler� b�lg�lend�rm�ş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yer�ne get�rm�ş bulunuyoruz. K�ş�sel 
ver�ler�n�z�n s�l�nmes�n�, güncellenmes�n�, anon�mleşt�r�lmes�n�, yok ed�lmes�n� veya k�ş�sel ver�n�zle �lg�l� başka yasal 
talepler�n�z� İlg�l� K�ş� Başvuru Formu aracılığı �le b�ze �leteb�l�rs�n�z. İlg�l� k�ş� olarak 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması Kanunu'na uygun olarak mümkün olan en kısa süre veya en geç otuz (30) gün �ç�nde ya da yasal süreler 
�ç�nde s�zlere cevap ver�lecekt�r.

Ver� Sorumlusu İlet�ş�m B�lg�ler�
Ver� Sorumlusu: Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. 
Adres�m�z: Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddes� S�lkar Plaza No:6 Kat:2 Bayrampaşa İstanbul
E-Posta: kvkk@gumus-grup.com 
KEP: tempometal@hs03.kep.tr 
İlet�ş�m l�nk�: www.t�maytempo.com
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