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Şirketimiz Duru Bulgur Gıda San. ve Ticaret A.Ş. (“Duru Bulgur” ve/veya “Şirket”), çalışana ilişkin kişisel
veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu”
sıfatına sahiptir. Duru Bulgur, olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca
sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Duru Bulgur, tarafından,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine (5.1, 6.2, 8.1 maddelerine) uygun olarak
bilginize sunulan Kişisel Verilerinin İşlenmesi hususunda “Açık Rıza Beyanı” alınması gerekmektedir.
1. Çalışanın Adayı Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Toplanan verileriniz, Kanun’daki temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki veri
işleme şartları dahilinde, şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya
icra edilmesi ve Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik
güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
2. Çalışanın Adayı Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
Çalışan adayı tarafından iş başvurusu sürecinde paylaşılan Ad Soyad, Meslek Bilgisi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri,
Cinsiyet, Uyruğu, Medeni Hali, Askerlik Durumu, Sürücü Bilgisi, İletişim Adresi, Telefon Numarası, E-Posta,
Eğitim Bilgileri, Meslek Kurs Belge Bilgileri, Referans Bilgileri, Kişisel Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyetine
İlişkin Bilgiler gibi veriler Şirket tarafından iş başvurusunun değerlendirilmesi ve sürece ilişkin yasalarda
öngörülen kayıtların tutulması amaçlarıyla işlenebilecek ve aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Verileriniz, Şirketimizce e-posta, kargo/posta, şirketimiz internet sitesi, genel merkez ve fabrikalar, telefon/çağrı
merkezi, sosyal medya ile elektronik ve/veya fiziki ortamdan çalışan adaylarının başvuru, seçme ve
değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi amacıyla toplanacaktır. Toplanan verileriniz
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen
amaçlarla işlenebilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
Kendileri ile ilgili 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 ve
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Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.durubulgur.com adresinde
yer alan 6698 sayılı kanun kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ’da belirtilen
yöntemlerle iletilebilecektir. Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitesinde bulunan ve
iletişim bilgilerini içeren Başvuru Formu ’nu kullanabileceklerdir. Şirketimiz, söz konusu talepleri değerlendirerek
otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
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