
FARMAKOM ECZANE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.   
ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun 
Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu Farmakom Eczane 
Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (“Farmakom” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel 
verileriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.  

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve 
sonuçlandırılması kapsamında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları dahilinde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde işlenebilecektir. 

Kişisel Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebep 
• Kimlik bilgileri 
• İletişim bilgileri 
• Mesleki deneyim 

bilgileri 
• Fotoğraf  
• Eğitim bilgileri 
• Askerlik bilgisi 
 

• Çalışan Adaylarının 
Başvuru Süreçlerinin 
Yürütülmesi  

• İnsan kaynakları 
politikaları ve 
süreçlerinin planlanması 
ve icra edilmesi 

• Bir sözleşmenin kurulması veya 
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 
olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması. 

 
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amaçların gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun 
olarak, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde paylaşılmaktadır. 

Aktarım Amacı Aktarılan Taraf Hukuki Sebep 
Sizlere sunulan iş olanaklarından 
faydalanmanız ve sizlere en 
uygun pozisyonda 
çalışabilmenizin sağlanması 

• Boyut Bilgisayar 
Hizmetleri 
Org.San.Ve 
Tic.Ltd.Şti. 

Açık rızanın varlığı halinde 

Mevzuat gereği zorunlu 
olduğumuz hallerde ve 
uyuşmazlık halinde  

• Yetkili kurum ve 
kuruluşlara 

Veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu 
olması. 

 
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla 
bizimle temas kuracağınız; elektronik ortamda online kariyer portalları, e-posta ile fiziki ortamda 
Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen mülakatlar ve elden teslim edilen matbu formlar kanalları 
üzerinden sizlerden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanacaktır.  

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi  
Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca 
saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, 
uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere 
ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi 
saklayabilecektir. 



Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler Ve Taahhütler 
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı 
olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri 
yaptırmayı taahhüt eder. Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin 
İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.  
 
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 
bildiririz:  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya 
yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 
zararın giderilmesini talep etme. 

 

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi 
www.farmakom.com.tr sitesinde bulunan KVKK Başvuru Formu ile Birlik Mah. 398.Cad. 
No:30/1 06610 Çankaya /ANKARA adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü 
mektup vasıtasıyla posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik 
posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz 
ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 
kvkk@farmakom.com.tr  adresine iletebilirsiniz.  
Son güncelleme tarihi: 02.12.2022 
 
Adı- Soyadı: 
Tarih:  
İmza: 
 

ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ 
 

Lütfen tercihinizi sağdaki kutucukları işaretleyerek belirtiniz. 
 

EVET HAYIR 

Uygun Pozisyonlarda Değerlendirilmesi: Çalışan Adayı 
Aydınlatma Metni kapsamında Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel 
verilerinizin, çalışan aday değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi 
kapsamında mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonlarda 

  

mailto:kvkk@farmakom.com.tr


değerlendirilmek üzere işlenmesini veya Boyut Bilgisayar 
Hizmetleri Org. San. Ve Tic.Ltd.Şti.’nin bünyesinde tarafınıza 
sunulacak iş fırsatlarından yararlanmanız amacıyla 
paylaşılmasını kabul ediyor musunuz? 
Online Mülakat: İş başvuru sürecinizin olumlu ilerlemesi halinde, 
çalışan adaylarının iş başvurularının alınması ve değerlendirilmesi 
amacı doğrultusunda sunucusu yurtdışında bulunan sınav ve online 
mülakat hizmeti (Teams, ZOOM, Webex vb.) aldığımız 
tedarikçiler ile paylaşılmasını bu nedenle verilerinizin yurtdışına 
aktarılmasına açık rıza veriyor musunuz? Kabul etmeniz halinde, 
sürece alınacak adayla ile online görüşme yapılacaktır. Kabul 
etmemeniz halinde, görüşme size mail olarak bildirilecek olan 
yerleşkede yapılacaktır. 

  

 
Adı- Soyadı: 
Tarih:  
İmza: 
 


