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Veri Sorumlusu 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel 
verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Tümsaş Teknolojik Endüstriyel Bilgisayar Ürünleri 
Mühendislik Ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıdaki kapsamda 
işlenebilecektir. 
 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; www.tumsas.com.tr 
adresinden erişebileceğiniz Tümsaş Teknolojik Endüstriyel Bilgisayar Ürünleri Mühendislik Ve 
Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan 
ulaşabilirsiniz. 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
 
Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen temel ilkelere uygun olarak, insan kaynakları süreçleri 
kapsamında işe alım faaliyetlerinin yürütülmesi ve iletişimin sağlanması için kişisel verileriniz, 
 
§ Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi 
§ Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi 
§ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

 
amaçlarıyla işlenebilecektir. 
 
Aktarılan Taraflar ve Aktarma Amacı 
 
Kişisel verileriniz idari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize aktarılabilecektir. 
 
Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ve fiziki ortamlar, telefon ve açık internet 
kaynakları vasıtası ile bizzat tarafınızdan ya da kamu veya özel ilişkide olduğumuz üçüncü kişiler 
aracılığı ile toplanmaktadır. 
 



Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bir 
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin 
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 
veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir. 
 
Haklarınız 
 
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketimizin Bayar Cad. No:109 
Kadıköy / İstanbul adresine yazılı olarak, tumsas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza 
veya mobil imza ile ya da varsa Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde 
kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile kvkk@tumsas.com.tr adresine iletebilirsiniz. 
 
Kişisel Verilerin Korunması Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım. 
İlgili kanallardan yaptığım iş başvurusu ile, kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında 
bilgilendirildiğimi ve rızam ile başvuru yaptığımı kabul ve beyan ederim. İş başvuru süreci 
esnasında, üçüncü kişilere ait kişisel verileri Şirket ile paylaşmadan evvel, bu kişileri Kanun 
ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlattığımı, paylaşma amaçlarım hakkında bilgi verdiğimi, 
Şirket tarafından referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceği hususunda 
bilgilendirdiğimi ve bu kişilerin bu amaçlara uygun şekilde rızalarını aldığımı beyan eder; 
bu hususta Şirket’in herhangi bir ihtilaf ile karşılaşması halinde uğrayabileceği her türlü 
zarardan sorumlu olacağımı kabul ederim. 
 

 


