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YEŞİLIRMAK ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A. Ş.’ye (“YEPAŞ” veya “Şirket”) yaptığım iş başvurusunun
değerlendirilmesi süreci kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
uyarınca “YEPAŞ Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”
aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında ……………………………………... tarihinde bilgilendirildim.
YEPAŞ’a yaptığım iş başvurusu sürecinde yazılı ya da sözlü olarak açıkladığım veya YEPAŞ tarafından
edinilen kişisel verilerim aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.


Başvuru sürecimin değerlendirilebilmesi, işe alım sürecimin yürütülebilmesi ve başvurduğum
pozisyona ilişkin işe yatkınlığımın ölçülebilmesi amacıyla:
 Ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası bilgilerini
içeren kimlik verilerimin,
 Ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu bilgilerini içeren iletişim verilerimin,
 Medeni durum, çocuk sayıları, eş ve 1. Derece akrabalara ilişkin bilgileri içeren aile durumuna
ilişkin verilerimin,
 İş başvurusu amacıyla göndermiş olduğum çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul,
profesyonel yetkinlikler, özgeçmiş bilgilerini içeren eğitim iş ve profesyonel yaşama ilişkin
verilerimin,
 Doldurduğum formlar, mülakat sürecinde kullanılan test ve envanterlere ilişkin bilgileri içeren
aday verilerimin,
 Ceza geçmişine ilişkin verilerimin işlenmesine ve grup şirketleri ile paylaşılmasına,





Şirket yerleşkesinin güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla; Şirket tesislerine giriş ve çıkış kayıtlarım
ve kamera kayıtlarını içeren verilerimin işlenmesine,
Engellilik, malullük gibi durumların belirlenebilmesi amacıyla; sağlık verilerimin işlenmesine ve
grup şirketleri ile paylaşılmasına,
Referans kontrollerimin gerçekleştirilmesi amacıyla; kimlik verilerimin, iletişim verilerimin,
eğitim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin verilerimin, çalışan adayı olarak verilerimin ile varsa disiplin
cezası geçmişi verilerimi içeren özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine,

İleride açılacak şahsıma uygun pozisyonların değerlendirilmesi ve iletişime geçilmesi ve de “YEPAŞ
Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” nde yer alan sair
işleme amaçlarına istinaden kimlik verilerimin, iletişim verilerimin, eğitim, iş ve profesyonel yaşama
ilişkin verilerimin İşlenmesine, grup şirketleri ile paylaşılmasına ve 2 yıl süre ile saklanmasına;
☐
☐

Rıza veriyorum.
Rıza vermiyorum.
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Ek açıklamalarınız olması halinde aşağıda yer alan bölümde belirtebilirsiniz.
Ek açıklamalar:

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. Notu: YEPAŞ bünyesinde kişisel verilerin korunması ve
işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, rızanızı geri almak isterseniz ve Kanun
kapsamındaki haklarınızı kullanmak isterseniz “ YEPAŞ Genel Müdürlüğü KVKK Yönetişim Ekibi
Dikkatine Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:368-370 Atakum – SAMSUN ” adresi aracılığıyla
daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ad-Soyad
Tarih
İmza

: ____________________
: ____________________
: ____________________
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