“GELECEĞE GİRİŞ”AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, stajyer adayı olarak kişisel verileriniz; veri
sorumlusu sıfatıyla Doğuş Bilgi İşlem Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“Doğuş Teknoloji”) olarak tarafımızdan
aşağıda açıklanan amaçlar ve koşullar çerçevesinde işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Doğuş Teknoloji tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye https://www.dteknoloji.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi internet adresinde yer alan Kişisel Verilerinin Korunması ve
İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

•
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Kişisel verilerinizi Kanun 5/2 çerçevesinde Doğuş Teknoloji veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi, aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası gereği ve/veya bir hakkın tesis edilebilmesi
gerekçesiyle aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik
olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktadır.
• Geleceğe Giriş internet sitesi üzerinden dolduracağınız formlar aracılığıyla,
• Doğuş Teknoloji’ye iletmiş olduğunuz öz geçmişiniz vasıtasıyla,
• Sizi tanıyan birinin önermesi ya da doğrudan bilgileriniz paylaşmasıyla,
• Sosyal medya kanallarından ya da iş bulma siteleri aracılığı ile.
İşbu süreçte özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmeyecek olup; işlenecek olması halinde ise açık rızanıza dayalı
olarak işlenebilecektir.
İşlenen Veri Kategorileri ve Kişisel Verileriniz
Doğuş Teknoloji tarafından aşağı yer alan verileriniz işlenecek ve aktarılacaktır.
Öğrenci
Kimlik Bilgisi

Adı,soyadı, TCKN

Eğitim Bilgisi
İletişim Bilgileri

Görsel ve İşitsel Veriler

Okul adı, sınıf ve bölüm, sahip olunan sertifikalar
Adres,telefon, e-posta

Fotoğraf ve video kaydı gibi
letterlar, CV'ler

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Doğuş Teknoloji tarafından kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5’inci
ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda yer alan amaçlar (“Amaçlar”) ile
işlenebilecektir.
•

İletmiş olduğunu öz geçmişin değerlendirilmesi,
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•
•
•
•

Pozisyona uygunluğunuzun incelenmesi ve stajyer olarak istihdam edilmeniz,
Öz geçmişinizin Doğuş Teknoloji tarafından saklanarak ilerleyen süreçte uygun bir pozisyon
mevcut ise değerlendirilebilmeniz,
Sosyal medya platformlarında Doğuş Teknoloji’nin Geleceğe Giriş programının PR çalışmasını
yapmak,
Ziyaret edilen okullardaki öğrencilerin düşüncelerini paylaşmak ve farkındalığı arttırmak.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun
olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, teknik altyapımız ve sunucularımızın [*] bulunması gerekçesi
ile yurtdışına, pozisyona dair değerlendirmenizin yapılabilmesi ve dahi istihdam edilmeniz için gerekli olması halinde
işbirliği içerisinde bulunduğumuz partnerlerimize, aktarılacaktır.
.
Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
uyarınca hazırlayarak kisiselverilerim@d-teknoloji.com.tr e-posta adresi üzerinden Doğuş Teknoloji’ye
iletebilirsiniz.
Yukarıda verilen şartlar çerçevesinde, verilerimin işlenmesine izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüd ederim.
Ad Soyad
Tarih
İmza
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“GELECEĞE GİRİŞ”
AÇIK RIZA METNİ
Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu kapsamda verilerimin ve işlenmesi halinde tüm özel nitelikli kişisel
verilerimin pazarlama ve PR amaçları ile özgeçmişim tekrardan değerlendirilebilmesi amaçlarıyla işlenmesini
ve bu amaçlarla yurt dışında bulunan bulut tabanlı sunuclara aktarılmasına, PR hizmeti alınan destek
hizmetleir şirkerlerine aktarılmasınıkabul ediyorum

Ad Soyad
Tarih
İmza
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