İş Başvuruları Gizlilik Beyanı

Başvurunuzu veya özgeçmişinizi göndererek, aşağıdaki Gizlilik Bildirimini okuduğunuzu ve Gates
Industrial Corporation plc’nin ve yan kuruluşlarının (bu Bildirgede toplu olarak “Gates” olarak bahsedilir)
kullanımını aşağıda belirtilen şekilde kullandığınızı kabul edersiniz. Gates'in, verilerinizi, açıklandığı gibi
kullanmasını istemiyorsanız, lütfen özgeçmişinizi veya başvurunuzu göndermeyiniz.
İş başvuru sahipleri için bu Gizlilik Beyanı şunları içerir:
• Başvuru ve işe alım sürecinde hangi bilgileri topluyoruz ?
• Bu verileri nasıl kullanıyoruz ?
• Verilerinizi işlemek için hangi teknik araçları kullanıyoruz ?
• Verilerinize kim erişebilir ?
• Verilerinizi ne kadar süreyle saklarız ?
• Hakkınızda topladığımız verilere nasıl danışabilir ve güncelleyebilirsiniz ?
• Verilerinizi nasıl koruruz ?
• Sorularınız ve yorumlarınız için bize nasıl ulaşabilirsiniz ?

1.

Hangi Verileri Topluyoruz?

Bu Gizlilik Beyanı, Gates'in başvurunuz kapsamında, işe alım sürecinde veya işe alım kayıt sistemimize
eklendiği haliyle, başvurunuz kapsamında aldığı, topladığı ve işlediği tüm verileri kapsar.
Bu veriler, gerektiğinde ve başvurduğunuz işe uygun olduğunda şunları içerebilir: tanımlama ve iletişim
bilgileri, kişisel özellikleri (cinsiyet ve doğum tarihi gibi), eğitim ve iş deneyimi (notlar, sertifikalar,
diplomalar, referanslar dâhil), iş tercihleri, güçlü yönleri, ilgi alanları, hobiler, videolar, ses dosyaları,
finansal verileri (mevcut ve istenen maaş gibi), CV' nizdeki tüm verileri, LinkedIn profillerinden ve diğer
sosyal medyadaki veya genel web sitelerinden görünen verileri (yalnızca gerektiğinde ve iş için talep
edildiğinde) ve başvuru bağlamında bize yazılı veya sözlü olarak verilen diğer tüm bilgileri.

2.

Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz ?

Verileriniz aşağıdakiler dâhil olmak üzere başvuru ve işe alım süreci çerçevesinde kullanılacaktır:
1. Gates' de potansiyel bir fırsat için becerilerinizi, niteliklerinizi ve ilgi alanlarınızı değerlendirmek;
2. Verilerinizi doğrulamak, referansları kontrol etmek ve / veya arka plan kontrollerini yapmak
(Uygun olan yerlerde);

3. İşe alım süreci ve adaylığınızla ilgili iletişim kurmak
4. Gates’in işe alım sürecinde iyileştirmeler yapmak.
Verilerinizin yukarıdaki 1, 2 ve 3 numaralı maddeler için işlenmesi, sizinle Gates arasındaki bir iş ilişkisinin
olası bir şekilde kurulması için gereklidir. Yukarıdaki 4. maddeye ilişkin verilerinizin işlenmesi, Gates'in işe
alım süreçlerini iyileştirmedeki meşru ilgisine dayanmaktadır.

3.

Verilerinizi Nasıl Işliyoruz ?

Elektronik posta ile gönderilen başvurular elektronik olarak İK personelimiz tarafından saklanır.
Web sitemizde elektronik ortamda gönderilen başvurular elektronik ortamda İK kadromuz tarafından
merkezi sunucularımızda dijital bir dosyada veya bir bulutta çevrimiçi bir veri tabanında saklanır.

4.

Verilerinize Kim Erişebilir ?

Verileriniz Gates şirketlerine bağlı şirketlerden herhangi biriyle paylaşılabilir. Kişisel verilerinizi bir Gates
şirketinden diğerine aktarırken uygun önlemlerin alındığından emin olacağız. Bu veri transferleri hakkında
daha fazla bilgi (ve bu önlemlerin kopyaları) Gates ile iletişime geçerek Privacy@gates.com adresinden
temin edilebilir.
Bu kuruluşlarda, aşağıdaki personel üyeleri verilerinize erişebilir:
• İlgili İnsan Kaynakları Personeli
• İlgili işe alma yöneticileri ve / veya denetçileri
• İlgili Bilgi İşlem departmanı personeli
• İlgili Gates departmanının ekip üyeleri.
Bazı durumlarda, Gates’in teknik personeli verilerinize erişebilir, ancak bu sadece teknik sistemlerimizin
düzgün çalışmasını sağlamak için gerekli olduğu ölçüdedir.

5.

Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklarız ?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Fransa’da başarısız olan başvuranların verileri en fazla 5 yıl süreyle
saklanacaktır. Başka yerlerde başarısız olan başvuranların verileri en fazla 2 yıl süreyle saklanacaktır;
ancak, başvurulan belirli bir yerde geçerli olan yasaya uygun olarak daha kısa bir süre saklanabilecektir
Türkiye’de olumsuz olan başvuranlara ait veriler en fazla 10 yıl süreyle saklanacaktır.
Kişisel verilerinizin yalnızca burada belirtilen belirli amaçlar için saklanacağını lütfen unutmayın. Kişisel
verilerinize özgü saklama süresi hakkında sorularınız varsa, lütfen Privacy@gates.com adresinden Gates
ile iletişim kurun.
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6.

Danışın Ve Verilerinizi Güncelleyin.

Verilerinizi görüntüleme, düzeltme veya silme ve bize verdiğiniz kişisel verileri başka bir kuruluşa aktarma
hakkınız vardır.Verilerinizi görüntülemek, düzeltmek, silmek veya aktarmak için lütfen Privacy@gates.com
adresinden Gates ile iletişim kurun.
Bize sağladığınız verilerin ve kullanımının sonuçlarının sorumluluğu size aittir. İlgili üçüncü tarafın açık
izni olmadan gizlilik, fikri mülkiyet hakları veya başkalarının ticari sırlarıyla ilgili yükümlülükleri ve hakları
ihlal eden bilgi verilmesine izin verilmez. Başvurunuzdaki referanslar için bireyleri dâhil ederek, bu
şahıslara, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda bu beyanda açıklanan şekilde bilgi verdiğinizi de garanti
etmiş olursunuz.

7.

Verilerinizin Güvenliği

Gates, BT sistemlerini yetkisiz erişime karşı güvence altına alır. Yalnızca yetkili kişilerin kişisel giriş
bilgilerinizi ve şifrenizi kullanarak ve yalnızca güvenli bir internet veya intranet bağlantısı yoluyla
verilerinize erişimi vardır. Kişisel verilerinize yetkili bir kişi tarafından erişilmesine yalnızca kendi özel
görevleriyle ilgili olduğu ölçüde izin verilir
Ayrıca, verilerinizi yetkisiz veya kasıtsız silmeye, değiştirmeye veya ifşa etmeye ve kötüye kullanım, zarar
görmeye ve çalınmaya karşı korumak için uygun teknik, fiziksel ve örgütsel önlemler uyguladık.
8.

Sözleşme

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili sorularınız, yorumlarınız veya şikâyetleriniz için, lütfen
Privacy@gates.com adresiyle iletişime geçiniz.
Ek olarak, (i) verilerinize erişme hakkına, (ii) bu işlem Gates'in meşru bir çıkarına dayanıyorsa,
kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına, (iii) Kişisel verilerinizin işlenmesiyle alakalı
rızayı geri çekme hakkına (ilgili olduğu yerde), (iv) kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını
isteme hakkına, (v) veri taşınabilirliği hakkına ve (vi) Uygun Veri Koruma Otoritesi ile şikâyette
bulunma hakkına sahipsiniz.

9.

Bu Gizlilik Bildirimindeki Değişikliler

Geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda veya Gates’in diğer sebeplerinden dolayı bu Gizlilik Bildiriminde
değişiklikler yapılabilir. En son sürüm bu sayfada her zaman bulunabilir. Bu metnin en son değiştirildiği
tarih, belgenin başlığında bulunabilir. Lütfen, yeni bir sürümün yayınlanıp yayınlanmadığını düzenli
aralıklarla kontrol edin, çünkü bu değişiklikler yayınlanma tarihinde verilerinize uygulanacaktır.
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