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ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 
 
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu 
olarak Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 
işlenebilecektir. 
Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, 
www.cosb.org.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 
 
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde iş başvurularının alınması, 
değerlendirilmesi ve neticelendirilmesine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile iş arayanların 
elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapma 
faaliyetlerinin planlanması veya icrası amaçları başta olmak üzere Kurumumuzun insan kaynakları 
politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) 
işlenebilecektir. 
 
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına 
uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve açık 
rızanızın bulunması durumunda Kurumumuza bağlı katılımcılara aktarılabilecektir.  
 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz iş başvurularının alınması kapsamında Kurum Müdürlüğü ve işe giriş muayenelerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla işyeri hekimimiz kanalıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır.  
 
Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifası; Kurumumuzun meşru menfaati; kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları 
kapsamında toplanmaktadır.  
 
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Kanun'un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinize yönelik 
başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlemiş olduğu yöntemlerle Kurumumuza 
iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız 
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 


