
 

 

Çalışan Adaylarına Yönelik 
Aydınlatma Metni 

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. (“Goodyear”) olarak kişisel verilerinize ve kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. 

Bu metni, işe alım süreçlerinde kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırladık. 

Metni okumaya vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

Kişisel verilerinizi; tarafımıza gönderilmiş olan e-postalar yahut iş başvuru formları, LinkedIn, Kariyer.Net, Goodyear 

Kariyer Portalı, Çalışan Referans Sistemi gibi çevrimiçi platformlar veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla yapılmış olan iş 

başvurularınız aracılığıyla ziksel veya elektronik yollarla elde etmekteyiz.  

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz; kimlik ve iletişim bilgileriniz ile geçmiş iş tecrübelerinizi ve almış olduğunuz eğitimlerle 

beraber başvuru belgelerinizi ya da çevrimiçi platformlardaki kişisel sayfalarınıza eklemiş olduğunuz diğer bilgilerinizi 

kapsamaktadır. 

Bu verileri; ilgilendiğinizi belirttiğiniz veya ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz pozisyonlara yetkinliğinizin ve 

uygunluğunuzun değerlendirilmesi, mülakatların organize edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 

kullanmaktayız. 

Yukarıda sayılan ve özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizi, iş akdinin kurulması ve ifası için gerekli olması, tarafınızca 

alenileştirilmiş olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde meşru menfaatlerimiz için zorunlu 

olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. Başvuru belgelerinizde özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermeniz 

halinde, bu verilerinizi açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz. 

İşe alım süreçleri kapsamında, yukarıda sayılan kişisel verileriniz; 

− meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle yurt dışında bulunan Goodyear ana şirketi ve iştirakleriyle, 

− hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla, 

− açık rızanıza dayanılarak güvenlik danışmanlığı hizmeti veren bağımsız üçüncü taraf şirketlerle 

paylaşılabilmektedir. 

Goodyear olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetlerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirdiğimizi belirtmek isteriz. Goodyear tarafından hangi kişisel verilerinizin işlendiğine 

dair bilgi alma veya bunların silinmesi talepleriniz gibi Kanun’un 11. maddesi kapsamında belirlenen bütün haklarınıza 

ilişkin başvurularınızı kvkk@goodyear.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurularınızı en geç 30 (otuz) gün 

içerisinde yanıtlayacağız. 

Saygılarımızla, 

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. 

Goodyear tarafından hazırlanmış olan bu Aydınlatma Metni’ni okuduğumu beyan ederim. 
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http://www.kariyer.net/

