
 

Sayfa 1/ 5 

 

Aydınlatma Metni 

Bu Aydınlatma Metni (ve bu Aydınlatma Metninde bahsi geçen politikalarımız ve 

diğer belgeler); sizden aldığımız ya da bize ve Eurofins Şirketler Grubu bünyesindeki 

diğer bir şirkete (bu şirketlere https://www.eurofins.com/ adresinden ulaşabilirsiniz) 

verdiğiniz tüm kişisel verilerin bizim tarafımızdan nasıl işleneceğini anlatmaktadır. 

Lütfen kişisel verileriniz hakkındaki görüşlerimizi ve uygulamaları ve de bu verileri ne 

şekilde işlediğimizi anlamak için bu yazıyı dikkatle okuyunuz. 

Bu Aydınlatma Metni hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde ya da kişisel 

verileriniz hakkında bir talepte bulunmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki irtibat bilgilerini 

kullanarak bizimle temasa geçin:  

Eurofins NSC Destek Hizmetleri Anonim Şirketi  

Kozyatağı Mahallesi Sıtma Pınar Sokak No: 2/1/1 Kadıköy/İstanbul 

Veri Sorumlusu Bilgileri  

Kişisel Verilerinizin kontrolünden sorumlu kişi (işbu Aydınlatma Metninde bundan 

sonra “Veri Sorumlusu” veya “Eurofins” ya da “biz” olarak anılacaktır): 

Eurofins NSC Destek Hizmetleri Anonim Şirketi  

Kozyattağı Mahallesi Sıtma Pınar Sokak No: 2/1/1 Kadıköy/İstanbul 

 

Veri Koruma Sorumlusunun Bilgileri  

Yürürlükteki gizliliğin korunması yasalarına ve mevzuatlarına uymak amacıyla bir 

Veri Koruma Sorumlusu atadık: 

 

Eurofins NSC Destek Hizmetleri Anonim Şirketi  

Kozyattağı Mahallesi Sıtma Pınar Sokak No: 2/1/1 Kadıköy/İstanbul 

Vermeniz gereken bilgiler neler? 

Eurofins bünyesinde şimdiki veya gelecekteki iş olanaklarıyla ilgileniyorsanız bize 

özgeçmişinizi ve ilgili diğer bilgileri vermelisiniz. (Hukuki ya da akdi nedenler dahil 

olmak üzere) bunu yapmakla yükümlü değilsiniz. 

Irk ya da etnik köken, siyasi görüş, dini ya da felsefi inanış, ticari birlik üyeliği, genetik 

veriler, biyometrik veriler, sağlık bilgileri ya da cinsel hayatınızla veya cinsel 

tercihlerinizle ilgili veriler ya da adli suçlar ve suç kaydı verileri gibi özel ve hassas 

olarak sınıflandırılan kişisel verilerinizi bize açıklamamalısınız. 

https://www.eurofins.com/
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Yukarıda listelenen hassas ve özel kategoride yer alan kişisel bilgileriniz 

özgeçmişinizde yer alıyorsa lütfen önce bu bilgileri çıkarın ve daha sonra 

özgeçmişinizi bize gönderin. 

Bu hassas ve özel nitelikli kişisel verileriniz, ancak durumun gerektirmesi halinde ve 

yürürlükteki yasalar şart koşarsa talep edilecektir. 

Kişisel Bilgilerinizi vermek istemiyorsanız ne yapmalısınız? 

Bize özgeçmişimizi göndermeyi kabul etmiyorsanız lütfen bize herhangi bir kişisel 

verinizi bildirmeyiniz.  

Hangi kişisel bilgileri nasıl topluyoruz? 

Aşağıdaki konulara ilişkin kişisel verilerinizi topluyoruz:  

• Kimliğiniz (adınız ve soyadınız); 

• Mesleğiniz ve mesleki deneyiminiz; 

• Akademik geçmişisiniz; 

• İletişim bilgileriniz; 

• İlgili pozisyona uygunluğunuz. 

• İşe aldığımız bir pozisyona veya yerel piyasaya özel bir pozisyona bağlı 

olarak testlere veya değerlendirme merkezlerine davet edilip katılmanız 

durumunda, bu testler veya değerlendirme merkezlerinde sizin tarafınızdan 

verilen cevapların yanı sıra testlerin ve değerlendirmelerin nihai sonuçları, 

puanları ve/veya kişilik faktörleriniz ve sosyal becerileriz (takım içinde 

çalışabilme yeteneği, yaratıcılık, iddialılık, güvenilirlik, uyarlanabilirlik gibi), 

mantıksal beceriler, performans, dil becerileri, bilgi düzeyi veya benzeri diğer 

bilgileri içeren kişisel profil özellikleri 

• İşe alım süreci ile ilgili görüş ve yorumlarınız 

İnsan kaynakları firmaları, kamuya açık kaynaklar (örneğin okul mezun siteleri, şirket 

internet siteleri vs.), sağlık  gibi çeşitli kaynakların yanı sıra Linkedin, Kariyer.Net, 

Xing gibi kariyer sitelerinden ve bize bildirdiğiniz referanslarla bağlantı kurarak kişisel 

bilgileriniz toplanmaktadır. 

Hakkınızdaki kişisel verileri hangi amaçla kullanıyoruz? 

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla tarafımızdan saklanacak, işlenecek, 

kullanılacak ve açıklanacaktır: 
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- Profilinizin Eurofins bünyesindeki mevcut ya da gelecekteki bir iş imkanına 

uygun olup olmadığını değerlendirmek, özellikle;  

o Herhangi bir Eurofins şirketindeki açık pozisyonları göz önüne alarak 

verilerinizin değerlendirilmesi  

o İş başvurusu yapılması ya da işe uygunluğunuzun değerlendirilmesi 

amacıyla bilgilerinizin diğer Eurofins şirketlerine gönderilmesi  

o  Özgeçmişinizi göndermenize, Eurofins bünyesindeki iş olanaklarına 

online başvurmanıza olanak tanınması 

o Sorularınıza ve taleplerinize cevap verilmesi  

o Eurofins bünyesinde yer alan mevcut ve muhtemel iş fırsatları 

hakkında bilgi verilmesi ve işe alım sürecine dahil olmanız için davet 

gönderilmesi ile birlikte ayrıca rıza göstermeniz durumunda bizler, 

işletmelerimiz ve Eurofins’in katılımcı konumunda olduğu iş fuarları , 

kariyer günleri ve misafirler için lokasyon ziyaretleri gibi kariyer 

organizasyonları hakkında potansiyel adaylar için bilgi gönderilmesi 

o Sistem ve süreçlerin iyileştirilmesi ve adaylar için işe alım ve kariyer 

aktivitelerinin kalitesinin arttırılması amacıyla katılmış olduğunuz işe 

alım süreçleri ve/veya Eurofins tarafından veya adına organize edilmiş 

işe alım ve kariyer konulu organizasyonlar kapsamında sınırlı 

olmamakla birlikte özellikle doldurmuş olduğunuz form ve anket 

şeklinde deneyimlerinizin takip edilmesi ve değerlendirilmesi 

- Yetenek havuzuna ya da potansiyel adaylar listesine alınmamanız halinde 

gelecekte sizinle temas kurulmaması   

Kişisel bilgilerinizi işlerken hangi hukuki sebeple / sebeplerle veri işlemeyi 

gerçekleştiriyoruz? 

Kişisel verilerinizi işlemek için kullandığımız hukuki dayanaklar: (i) Eurofins şirketler 

grubu bünyesindeki mevcut ya da gelecekteki iş olanaklarından herhangi birinde 

adayların istihdamından ibaret olan yasal menfaatimiz ya da (ii) hukuki 

yükümlülüklerimiz ya da (iii) varsa onayınıza istinaden. 

Profilleme ve otomatik karar verme süreci gerçekleştiriyor muyuz?  

İşe alım sürecinin belirli aşamalarında yazılım vb. otomatik araçlar kullanarak 

özgeçmiş, ön yazı,başvuru formu, Eurofins veya Eurofins tarafından özen ve dikkatle 

seçilmiş servis sağlayıcıları tarafından kişilik faktörleriniz ve sosyal becerileriniz 

(takım içinde çalışabilme yeteneği, yaratıcılık, iddialılık, güvenilirlik, uyarlanabilirlik 

gibi), mantıksal beceriler, performans, yabancı dil becerileri, bilgi düzeyi veya benzeri 

diğer bilgileri içeren kişisel profil özelliklerinizi ölçmek ve değerlendirmek için yaptığı 
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değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının,iş başvurusu evraklarınızda belirtmiş 

olduğunuz geçmiş tecrübelerinizin, eğitiminizin ve diğer niteliklerinizin iş ilanındaki 

spesifik gereksinimler ile örtüşüp örtüşmenidiğinin tespiti  için profilleme 

yapılmaktadır.  

İşe alım sürecinin diğer aşamaları ile devam edilip edilmeyeceğinin nihai kararı ise 

yukarıda bahsedilen profilleme sürecinden bağımsız olarak personelimiz tarafından 

verilmektedir.  

Bununla beraber, bu gizlilik metninde düzenlenen telefon görüşmesi yada bire bir 

mülakat için aday listesinin belirlenmesi vb konularda otomatik kararlar 

kullanılabilecektir. Fakat böyle biri durumda kullanım amacındaki mantık, 

kullanımının önemi ve planlanan faydaları hususlarında bilgilendirme yapılacaktır.  

 

Belirli bir amaç için kişisel verilerinizin işlenmesi için bize onay vermeniz 

halinde daha sonra bu onayı iptal edebilir misiniz? 

Evet. İstediğiniz zaman onayınızı tamamen ya da kısmen iptal edebilirsiniz; bunun 

için tek yapmanız gereken kişisel aday bilgileri portalına ulaşmak: 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in. 

Kişisel verilerime ilişkin haklarım neler? 

Aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

- Verilerinize ulaşmaya (https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in 

linkinden kişisel aday bilgileri portalına girerek kişisel verilerinize 

erişebilirsiniz) 

- Verilerinizi düzeltmeye (https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in 

linkinden kişisel aday bilgileri portalına girerek kişisel verilerinizi 

düzeltebilirsiniz) 

- Bize verdiğiniz verilerin transferi hakkında sorular sorma;  

- Verilerinizin işlenmesine itiraz etme; bu durumda verilerinizi silmenizi 

önereceğiz.  

- Verilerinizin işlenmesini kısıtlanma; 

- Verilerinizi silme (https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in 

linkinden kişisel aday bilgileri portalına girerek verilerinizin tümünü ya da bir 

kısmını silebilirsiniz) 

- Bir düzenleme / denetim makamına şikayette bulunma 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
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Kişisel bilgilerim kimlerle paylaşılabilir? 

Kişisel verilerinizin iletilebileceği taraflar: 

- Referans kontrolleri, mesleki nitelik kontrolleri ve adli suç kaydı sorgulama 

hizmetleri, üçüncü taraf kaynaklardan temin ettiğiniz bilgilerin doğrulanması, 

İK testleri veya yetenek testleri gibi bize hizmet sunmakla görevlendirilen 

üçüncü taraflar  

- Profesyonel danışmanlar gibi bizim adımıza çalışan ve hizmet sunan üçüncü 

taraflar, iş sistemlerimizde test ve geliştirme çalışmaları yapan IT 

danışmanları, araştırma firmaları ve dış kaynaklı kullanım iş ortakları 

- Niyet prensibi içerisinde kanunen açıklama yapmamız gerektiğine inanırsak, 

yürürlükteki herhangi bir kanuna veya yetkili mahkeme kararına uymak 

amacıyla ya da hukuki takibata ilişkin olarak düzenleme makamlarına ya da 

emniyet teşkilatına  

- Listesi https://www.eurofins.com/eles/ adresinden temin edebileceğiniz  

Eurofins yan kuruluşlarına bilgi verebiliriz ya da bu bilgilere erişimlerine izin 

verebiliriz; bu kuruluşlar, bizimle aynı şekilde ve yukarıda açıklandığı şekilde 

kişisel bilgilerinizi işleyebilir, kullanabilir ve saklayabilir.  

Bilgilerim Türkiye  sınırları dışındaki taraflarla paylaşılacak mı? 

Yukarıda yer alan muhataplardan birinin Türkiye ve AB sınırları dışında yer alması 

halinde kişisel verileriniz Türkiye ve AB sınırları dışına iletilebilir ancak bu durum 

sadece aşağıdaki ülkeler için geçerlidir: 

- Avrupa Komisyonunun hakkında yeterlilik kararı düzenlediği ülkeler (bu karar, 

ilgili ülkede kişisel veri koruma seviyesinin yeterli olduğunu garanti eder);  

Verilerimi ne kadar bir süre boyunca saklanacak? 

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine izin vermemeniz halinde Kişisel Verileriniz, ilgili 

kanunlarla izin verilen saklama süreleri boyunca saklanacaktır.  

 

 

  

https://www.eurofins.com/eles/

