
FİBATEK PLASTİK AMBALAJ TURİZM DENİZCİLİK  
ELEKTRONİK POSTA ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU YAPAN  

ÇALIŞANADAYI AYDINLATMA METNİ 
 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca,Fibatek Plastik 
Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş‟ye (“Şirket”) elektronik posta üzerinden iş 
başvurusu yapan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri 
sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.  
 
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 
Toplanan kişisel veriler, Kanun‟un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve 
 

 Çalışan adayı/Stajyer/Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi 

 Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi 

 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

 İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması 

 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

amaçları dahilinde işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir. 
 

Veri Kategorileri Veri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel 

Veriler 

Kimlik Verisi Adınız-Soyadınız 

İletişim Verisi E-posta Adresiniz 

Özgeçmiş Verileri Özgeçmişinizde Yer Verdiğiniz Bilgiler 

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı 
Toplanan kişisel veriler, Kanun‟un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda 
belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde,Şirket‟in hizmet aldığı hizmet hukuk bürosuna, Şirket‟in 
içerisinde bulunduğu topluluk şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.  
 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz, tamamen otomatik olan yollarla elektronik şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun‟un 
5.maddesinde yer alan„‟ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması‟‟, „‟ilgili kişinin kendisi tarafından 
alenileştirilmiş olması‟‟, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” 
„‟ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 
için işlenmesinin zorunlu olması‟‟ hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.  
 
4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Fibatek Plastik 
Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş‟ninLevent Mah. Gazeteci Ümit Deniz Sok. 
No:16 Beşiktaş/İstanbulveya H. Sabancı Org. San. Bölgesi İnönü Bulv. No:15 Sarıçam/Adana adreslerine 
yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya fibatekplastik@hs01.kep.tr adresine 
güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
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