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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Aşağıda yer alan aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ("Kanun") ") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Siemens Healthcare Sağlık AŞ. tarafından
hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz Siemens Healthcare'e yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında ve Kanun ve ilgili
mevzuatın izin verdiği ölçüde, iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla ve başvurunuz başarılı bulunduğu
takdirde de iş ilişkiniz kapsamında Siemens Healthcare tarafından toplanmakta, kaydedilmekte, düzenlenmekte,
depolanmakta ve benzer şekillerde işlenmektedir. Bu kapsamda işlenebilecek kişisel verileriniz; güncel maaş
bilgisi/beklentisi ve medeni durum da dâhil olmak üzere iş başvuru formunda/özgeçmişinizde sağlamış
olduğunuz bilgiler, Şirketimiz’de işe alınmaya uygun olup olmadığınızı değerlendirmek üzere referans
gösterdiğiniz kişilerden toplayabileceğimiz bilgiler ve işyerlerimizde bulunan kapalı devre güvenlik kamera
sistemi (CCTV) ile alınan görüntü kayıtlarınız gibi verilerdir.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla” veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin elektronik veya kağıt ortamında işlenme amacı; iş başvurusu süreçlerinin değerlendirilmesi,
iş başvuru formu ve davetlerinin e-posta ile gönderilmesi, iş görüşmelerinin yürütülmesi, işe uygunluk
değerlendirmesi kapsamında kişilik envanteri gerçekleştirilmesi ve bu değerlendirilmeler dolayısıyla
danışmanlık alınması, şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi, ilgili referans kontrollerinin
yapılması, şirket kuralları, mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak ve ayrıca izin vermeniz halinde, işe alım süreci olumsuz sonuçlansa dahi ilerleyen
dönemlerde oluşabilecek açık pozisyonlar için tarafınızla iletişime geçmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, Siemens Healthcare grup şirketleri, Siemens
Healthcare olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız; örneğin, insan kaynakları danışmanlık
şirketleri, bilgi teknolojileri sistemleri tedarikçileri ve benzeri yurt içi/yurt dışı üçüncü kişiler ile
paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz sizden yüz yüze veya e-posta aracılığıyla toplanmaktadır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Siemens Healthcare Sağlık Anonim Şirketi’nin Yakacık Cad.
No: 111 34870 Kartal, Istanbul – Türkiye Adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
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