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REZİDANS ÖZEL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ TİC. SAN. A.Ş. 
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA 

METNİ  

(www.dentalilan.com) 

 

Veri sorumlusu Rezidans Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Tic. San. A.Ş. (“Şirket”) olarak, 

 Çalışan adayı olarak “dentalilan.com” üzerinden Şirketimize yapmış olduğunuz başvuru 
kapsamında sizlerin iş başvurunuzda/özgeçmişinizde yer vermiş olmanız halinde;  

 

Kimlik Verisi Ad-soyadı, doğum yeri ve tarihi,  

İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi. 

Mesleki Deneyim ve Özlük 
Verisi 

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil 
bilgileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş, aldığı kurslar, eğitim ve 
beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı, aktivite bilgileri, 
pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, 

işe giriş çıkış tarihleri, ödül ve patent bilgileri, akademik faaliyet 
bilgileri, bilgisayar kullanım bilgileri, çalıştığı projeler, önceki 
iş tecrübesi bilgileri, sınav bilgileri,. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler  
(“Açık rızanızın gerektiği 
durumlarda açık rızanız alınarak 
işlenecektir.”) 

Dernek bilgisi. 

“İş başvurunuz kapsamında özel nitelikli veri olan dernek 
verilerinize yer vermeniz durumunda; başvurunuzun 
değerlendirmeye alınabilmesi için özgeçmişinize  -Şirket 
tarafından KVK Kanunu ve Çalışan Adayı Aydınlatma 
metnine uygun bir biçimde elde edilen dernek, verilerimin ve 
yukarıda belirtilen özel nitelikli verilerimin aydınlatma 
metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı 
olmak üzere işlenmesine açık rıza gösteriyorum.- şeklindeki 

açık rıza beyanınızı iletmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iş 
başvurunuz dikkate alınmayacak ve derhal imha edilecektir.” 

Diğer Referans bilgileri, askerlik bilgisi, sürücü ehliyet bilgisi, hobi ve 
ilgi alanları.  

 

şeklindeki kişisel verilerinizi işlemekteyiz.  
 

 Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 5. 

maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, 
veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için içlemenin zorunlu olması ve bir hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak 
“kariyer.net” üzerinden aşağıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere otomatik olarak 
işlenmektedir: 
 İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi. 
 Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan adayı/satjyer/öğrenci seçme ve 

yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi. 
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 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. 
 İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması. 
 Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi. 

 

 Yukarıda belirtilen ve tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile 
paylaşılmamaktadır. 
 

 Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen süreler boyunca saklamakta olup 

mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi 
işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının 
teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki 
uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler 

boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinin ardından KVK Kanunu’nun 7. 

maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya 
anonim hale getirilmektedir. 

 

 Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız KVK Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Bu 
maddede yer verilerin haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata 
uygun olarak 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,   
 Sırakapılar Mah. Hastane Cad. No:27 DENİZLİ ve Çamlar Altı Mah. Fakülte Cad. No:20/a 

DENİZLİ adresine 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. 
 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi 
tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname 
bulunmalıdır. 
 

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün 

içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti 
gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek 
gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini 
geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir. 
 

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
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Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili 
kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu 
ile ilgili soru yöneltebilir. 
 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen 
cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin 
cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde 
Kurul’a şikâyette bulunabilir. 
 


