İŞE ALIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA AVUKAT VE RESMİ STAJYER ADAYLARININ
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ
Hukuk Büromuz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı
duymakta ve önemsemektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun
şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı
erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Hukuk Büromuz
ile olan iş başvurusu ilişkiniz çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği
açıklanmaktadır.
1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla “Cumhuriyet Mahallesi, Arpasuyu Sokak, No:12, Bomonti,
Şişli, İstanbul” adresinde yer alan Ersen & Ersen Hukuk Bürosu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu hükümleri kapsamında ve aşağıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen usuller çerçevesinde
işlenmektedir.
2- Kişisel Verilerinizin İşleme Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Hukuk Büromuz tarafından, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki
ortamlardan Hukuk Büromuz’un web sitesinde yer alan iş başvuru formları, e-posta ve diğer iletişim
araçları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler vasıtasıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.
3- Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri İşleme Amaçları
KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında iş
başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile açık rızanızın bulunması halinde Hukuk
Büromuz tarafından özgeçmişinizin değerlendirilmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri
kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde
açıklanmaktadır.
Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları
➢

Kimlik Verisi
➢
➢
İletişim Verisi
➢
➢

Avukat Adayı ve/veya Yasal Stajyer Adayı Seçme ve İşe Alma
Süreçlerinin Yürütülmesi
Avukat Adayı ve/veya Resmi Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin
Yürütülmesi
Avukat Adayı ve/veya Yasal Stajyer Adayı Seçme ve İşe Alma
Süreçlerinin Yürütülmesi
Avukat Adayı ve/veya Yasal Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin
Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
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➢
Mesleki Deneyim Verisi

➢
➢

Özel Nitelikli Kişisel Veri
( Tarafımızla kanun
kapsamında sınırlı şekilde
sayılan özel nitelikli
verilerinizin paylaşılmaması
önemle rica edilmekte olup,
iletilmiş olması halinde
yalnızca iş başvurusu süreci
ile ilgili olan verileriniz)

➢

Avukat Adayı ve/veya Yasal Stajyer Adayı Seçme ve İşe Alma
Süreçlerinin Yürütülmesi
Avukat Adayı ve/veya Resmi Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin
Yürütülmesi
Avukat Adayı ve/veya Yasal Stajyer Adayı Seçme ve İşe Alma
Süreçlerinin Yürütülmesi
Avukat Adayı ve/veya Resmi Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin
Yürütülmesi

➢
Görsel ve İşitsel Veri

Avukat Adayı ve/veya Yasal Stajyer Adayı Seçme ve İşe Alma
Süreçlerinin Yürütülmesi
➢ Avukat Adayı ve/veya Resmi Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin
Yürütülmesi

4- Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Bu kapsamda elde edilen kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili
mevzuat hükümlerine uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.
Bu çerçevede, kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme
şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. İstihdam edilmeniz halinde ise,
iş akdi süresince ve takip eden yasal zamanaşımı süreleri tahtında işlenmeye devam edecek olup,
istihdam edilmemeniz halinde ise en kısa sürede imha edilmektedir.
5- Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler
6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un ilgili maddesine uygun olarak, kişisel veri güvenliğinizin
sağlanması adına hukuka aykırı olarak işlenmelerini ve erişilmelerini önlemek ve de muhafazalarını
sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler, Hukuk Büromuz tarafından alınmaktadır.

6- Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Kanuni Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca,
Ersen & Ersen Hukuk Bürosu’na başvurarak kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini
isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
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i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde ve web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu
doldurularak info@ersenersen.av.tr adresine iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Hukuk Büromuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle
reddedebilir. Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi,
verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabın
tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’na (“Kurul”) şikayette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikayet
yoluna başvurulamaz.
Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda
gerekli incelemeyi yapar. Şikayet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikayet
tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya
resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması halinde Kurul, tespit ettiği hukuka
aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar,
tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç 30 (otuz) içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya
imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin
yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
Kişisel verilerinizin Ersen & Ersen Hukuk Bürosu nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize
duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
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