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WITHCO KVKK - ÇALIŞAN ADAYI/STAJYER AYDINLATMA METNİ 
A. VERİ SORUMLUSU 

Withco Ofis İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş (Bundan sonra “Şirket” veya “Withco” olarak 
anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan 
sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile 
işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen fakat bunlarla sınırlı olmayan amaç ve 
hukuki sebepler işlenmektedir. Şöyle ki,  
Çalışan Adaylarının/Stajyerlerin görüşmeye çağrılması ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi, 
duruma göre idari ve resmi mercilerin taleplerinin karşılanması, şirket içi güvenliğin sağlanması, 
Çalışan Adaylarının/Stajyerlerin istihdamına karar verilebilmesi, Şirket’in idaresinin sağlanması 
ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve özellikle; 

• Şirketin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, tecrübe, nitelik ve becerilerin tespiti 
ve değerlendirilmesi,  

• İstihdam edilecek çalışan adayı/stajyerin görevlendirileceği ilgili departmanın iş 
koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti, talep edilen 
pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,  

• İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan 
adayının kamuya açık bilgilerinin incelenmesi  

• Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, 
• Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi, 
• İletişimin sağlanması, 
• İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek 

uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, 
• İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi  
• Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, 
• Şirketimiz İnsan Kıymetleri politika ve süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve 

verimliliğinin sağlanması 
amaçlarıyla işlenmektedir.  
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre 
ve herhalükarda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.  
C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 
ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya 
otomatik olmayan yöntemlerle ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya 
mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda 
elde edilecektir ve elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır : 

• İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi 
• Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi 
• Özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi 
• Çalışan Adayı/Stajyer tarafından özgeçmişin iletilmesi 
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D. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA 
AKTARILABİLECEĞİ 

Şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz Kişisel Verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin 
değerlendirilmesi kapsamında, bu metnin (b) bendinde belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel 
verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde  

• Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle  

paylaşılabilecektir.  

E. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ 

KVKK’nın 11. maddesi gereği, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla ve KVKK’nın “İstisnalar” 
başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak 
kaydıyla kişisel verileriniz ile ilgili veri sorumlusuna başvurarak;  

a) Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek,  
b) Eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,  
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı 

öğrenmek,  
d) Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve aktarılıyorsa 

kimlere aktarıldığını öğrenmek, 
e) Kişisel Verilerinizin yanlış veya eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

istemek, 
f) KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini 

veya yok edilmesini istemek, 
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini istemek, 
h) İşlenen kişisel verilerinizin mnhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, 
i) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 

bu zararın giderilmesini talep etmek 
haklarına sahipsiniz.  
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve her 
halde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için 
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu 
Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu ( https://withcoworking.com/kvkk-
dokumanlari ) doldurup, formda belirtildiği gibi şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. 
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