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Veri sorumlusu, işe başvuru sırasında ve iş sözleşmesinin kurulması öncesinde edinmiş olduğu kişisel verileri dürüstlük 

kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında İşe Başvuranın haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamak ve 

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel 

verilerin muhafazasını sağlamakla yükümlüdür.  

İşe başvuru sırasında; İşe Başvurana kişisel verilerin iş sözleşmesinin kurulması amacı ile sınırlı olarak işleneceği, veri 

sorumlusunun Kaplam Kağıt Plastik Ambalaj Malz. İnş. Sanayi ve Ticaret A.Ş olduğu, kişisel verilerin; doğrudan ya da dolaylı 

yöntemlerle, ilgilinin bizzat kendisinden talep edilerek ya da şirket birimleri ve ofisler, topluluk şirketleri, internet sitesi, 

sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabileceği,  

konularında bilgi verilmiştir.  

İşe başvurana, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle 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, yasada öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen 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, 

haklarına sahip olduğu, bu hakların ihlali halinde ayrıntılı bilgi ve taleplerini, kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve KVK 

Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanılması talep edilen hakka yönelik açıklamalar ile birlikte 

www.kaplam.com.tr  adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sırabademler Mahallesi, Paşaçayırı Mevkii 

No:31, 16700 - Karacabey / BURSA adresine bizzat elden iletebileceği, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer 

yöntemler ile gönderebileceği açıklanmıştır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi 

gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 

aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda 

hazırlanan işbu “Bilgilendirme Metnini” okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip bahsi geçen şirketler tarafından bu 

konuda detaylı olarak bilgilendirildim. 
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