6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ
1-Kişisel Verilerin Korunması
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin
kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri
kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve
yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce,
sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal
gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve
yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve
KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi
edinilmesini rica ederiz.
2-Veri Sorumlusunun Kimliği;
İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Mental
Danışmanlık Ltd. Şti. nezdinde işlenmesine ve gerekli görüldüğü takdirde müşterilerimizle
paylaşılmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
3-Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) başta olmak üzere her türlü tüketici
mevzuatı ve her türlü mevzuat ve diğer mevzuat kapsamında, Şirketimiz tarafından ya da her
türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi için; bu ürün ve/veya hizmetlerde
kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri
kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri
düzenlemek; mevzuat, ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler
özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz
sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden ürün
gruplarının tespit edilmesi, müşterinin ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet
izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel
verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.
4-Tarafımızca toplanan ve kullanılması öngörülen kişisel verileriniz ve verilerin toplanma amacı
Şirketimizin öncelikli hedefi belli bir hizmet arzı sunulan müşterilerimiz, iş ortaklarımız veya
işbirliği yaptığımız kurum veya kuruluşların nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak, tarafımıza
başvuran kişilerin iş ihtiyacını gidermek ve özel istihdam bürosu olarak bu konuda ki istihdama
katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda şirketimiz kayıtlarında bulunan kimlik verileriniz, iletişim
verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz, eğitim verileriniz, iş deneyimi verileriniz, görsel ve

işitsel verileriniz, şirketimiz web sitesini kullanım verileriniz, diğer (sürücü belgesi verileri,
yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı
soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV'sine eklediği her türlü word, excel, sunum
dosyaları, Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, İşveren Müşteriler’in adaylardan talep
edebileceği ek bilgiler) ve yüz yüze veya iletişim araçlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde
aktardığınız bilgileri gibi tarafınıza ait bilgi ve belgeleriniz şirketimiz aracılığıyla başvurusunu
yaptığınız ilanlarda bilgilerinize ihtiyaç duyulması halinde müşterilimizle paylaşılacaktır. Ayrıca
şirketimize gönderilen özgeçmişinize uygun bir ilan bulunması durumunda, iş arayışınızın aktif
olması veya tekliflere açık olduğunuzu belirtmeniz durumunda tarafınızca herhangi bir başvuru
yapılmasa dahi söz konusu bilgi ve belgeler, size ihtiyaç duyan müşterilerimize aktarılacaktır.
Şirketimiz tarafından, tarafınıza ait kişisel veriler, sizden gelen çağrıları ve talepleri
karşılamak,başvuru yapmanıza yardımcı olmak için sms ve e-posta gönderebilmek, sizinle yüz
yüze veya iletişim araçları aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz mülakat sonuçlarını işverenlerle
paylaşabilmek ve size ve işveren müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak
için kullanılmaktadır.
5-Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar
Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gibi yasal düzenlemelerde
yer alan müşterilere ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim/iletişim bilgileri veya Şirketimizin siz
müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği
müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge,
kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz, tarafından TKHK başta olmak üzere
bilcümle tüketici mevzuatı ve her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar
ile kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle; müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi
mercilere; Şirketimizle bağlantılı doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; Şirketimizin
sahip olduğu faaliyet izni tahtında ticari faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği
yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları ve diğer 3. Kişilerle paylaşılabilecek ve bu
doğrultuda işlenebilecektir.
6-Kişisel verilerin toplanma yöntemi
Şirketimizce, bayi portalimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, online işlemler ve çağrı
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda,
doğrudan siz müşterimizden, yahut sair resmi kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı
ortaklıklarından ve yahut hakim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel
üçüncü kişilerden edinebilmektedir.
7-Dijital ortamda aydınlatma metninin adaylara ulaştırılması ve onaylarının alınması
Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2
maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için
yasal zorunluluk gereği rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda dijital ortamda da izin
verebileceksiniz. Dijital ortamda (SMS, ELEKTRONİK POSTA, MOBIL PUSH NOTIFICATION ve
diğer) bilginize sunulan elektronik iletişim izin metni ve kişisel verilerin işlenmesi politikasını
değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesine rıza

göstermeniz ve şirketimize ait internet sitesinde vb. dijital ortamda yer alan onay kutucuğunu
işaretlemeniz gerekmektedir.
8-KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız
KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse
düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde
silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri
uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz
edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına
sahipsiniz.
Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi
kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

9-Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen
cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın
tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu
tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren
konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap
verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.
Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde
Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek
ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine
getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması
hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven
için teşekkür ederiz.

