
 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

Rezidans Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Tic. San. A.Ş. (“Şirket”) olarak Kariyer.net 

Şirketimize yapmış olduğunuz başvuru kapsamında sizlerin iş başvurunuzda/özgeçmişinizde yer 

vermiş olmanız halinde kişisel verilerinizi ( özgeçmişinizde yer alması halinde; fotoğrafınız, kimlik 

bilgileriniz(ad soyad, doğum yeri ve tarihi), iletişim bilgileriniz(adres, telefon no, e-posta), dernek 

bilgisi(açık rıza göstermeniz halinde), askerlik durumunuz, sürücü ehliyet bilgileriniz, iş 
deneyimleriniz, eğitim bilgileriniz, yabancı dil bilginiz, bilgisayar bilginiz, yetenekleriniz, sınav 
bilgileriniz, hobi-ilgi alanlarınız ve referanslarınız) (“kişisel verileriniz”),  

 İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,  
 Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan adayı/satjyer/öğrenci seçme ve 

yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,  
 Çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile çalışan adayı/çalışan memnuniyeti ve bağlılığı 

süreçlerinin yürütülmesi,  
 İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime 

geçilmesi  
 Çalışan adayı performans yeterliliğinin tespiti ve denetimi 
 Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve Şirketimizin 

ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları süreçlerinin 
planlanması, 

 Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi 
 Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması ve özellikle işyeri güvenliğinin sağlanması 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz. İşbu kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. 
 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması 
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için 
işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” 
hukuki sebeplerine dayalı olarak kariyer.net üzerinden otomatik olarak işlenmektedir.  
 

İşlenen kişisel verileriniz hakkında her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Şirketimizin yapacağı değerlendirme sonucunda, Şirketimiz ile 

aranızda iş akdinin kurulmaması durumunda kişisel verileriniz, Şirketimiz nezdinde başkaca 
pozisyonlarda yahut ileride boşalacak pozisyonlarda değerlendirilmek üzere makul sürelerle ve ilgili 
mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanır. Bu sürenin ardından kişisel verileriniz KVK Kanunu 
kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. İşlenen kişisel verileriniz hakkında her 
zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de sayılı başvuru araç ve usullerine uygun 
olmak kaydıyla  http://www.dentalrezidans.com/..adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak; 

 Sırakapılar Mah. Hastane Cad. No:27 DENİZLİ ve Çamlar Altı Mah. Fakülte Cad. No:20/a 
DENİZLİ adresine bizzat/elden teslim edebilir,  noter kanalıyla gönderebilir,  

   rezidanshs03.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta 
adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. 

 

http://www.dentalrezidans.com/
https://www.memorial.com.tr/upload/kvkk-basvuru-formu-v3-r2.pdf
https://www.memorial.com.tr/upload/kvkk-basvuru-formu-v3-r2.pdf

