ENERCON KURULUM İŞ BAŞVURU SÜRECİ AÇIK RIZA METNİ
Enercon Rüzgâr Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.’nin (“ENERCON”) veri sorumlusu
olarak sunduğu bu belgede belirtilen, hakkınızdaki kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veriler ancak açık
rızanız dahilinde ve sadece aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.

Neden açık rızanıza ihtiyacımız var?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel veri işleyebilmemiz için en
temel hukuki dayanağımız açık rızanın varlığıdır. Her kişisel veri işleme faaliyetinde, açık rızanızın
aranmasına gerek kalmaması için KVKK’da bazı istisnalar düzenlenmiştir. Örneğin, işe alım süreçlerinde
sunduğunuz e-posta adresiniz ve telefon numaranız, size ulaşabilmemiz için bir açık rıza istisnası olan
“temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ENERCON Kurulum’un meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması” istisnası kapsamında işlenmektedir.
Bazı işleme faaliyetleri, KVKK’da yer alan açık rıza istisnalarına dahil olmamaktadır. Bu belgede
belirttiğimiz amaçlar kapsamında bilgilerinizi işlemek için sizden açık rızanızı talep etmekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı, enerconruzgar@hs01.kep.tr
göndereceğiniz elektronik posta ile dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

adresine

Açık rızanızı geri çekmeniz halinde, işlenmesi/aktarılması için açık rızanızın gerekli olmadığı diğer kişisel
ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.
maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında sayılan açık rıza istisnaları kapsamında
işlenmeye devam edilecektir.



ENERCON’un iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından doğan yükümlülükleri kapsamında fizyolojik
açıdan en uygun pozisyonda istihdam edilebilmem amacıyla sağlık bilgilerime ilişkin özel nitelikli
kişisel verilerimin işlenmesine açık rızam:
Vardır.



ENERCON’un şirket prosedürleri ve uymakla yükümlü olduğu kanuni düzenlemeler uyarınca sigara
kullanıp kullanmadığım yönündeki sağlık bilgilerimden oluşan özel nitelikli kişisel verilerimin
işlenmesine açık rızam:
Vardır.



Yoktur.

İş başvuru sürecimin daha etkili ve hızlı yürütülebilmesi için hatırlanabilmem amacıyla ENERCON
tarafından fotoğrafımın işlenmesine açık rızam:
Vardır.



Yoktur.

Yoktur.

ENERCON tarafından elde edilmiş kişisel verilerimin, istihdam süreçlerimin hızlandırılabilmesi ve
ENERCON sistemlerinde kayıtların oluşturulması amacıyla ENERCON tarafından kullanılan ve
sunucuları yurt dışında bulunan bulut sistemlerine aktarılmasına açık rızam:
Vardır.

Yoktur.
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Başvurduğum pozisyona yönelik objektif olarak değerlendirilebilmem için adli sicil kaydı bilgimin
işlenmesine açık rızam:
Vardır.



Yoktur.

İş Kanunu kapsamında işveren olarak ENERCON’un engelli personel çalıştırma konusundaki
yükümlülüğüne ilişkin planlamanın yapılabilmesi amacıyla engellilik belgemin işlenmesine açık
rızam:
Vardır.

Yoktur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca ENERCON Kurulum, çalışan sayısı sebebiyle
engelli çalışan istihdam etmekle yükümlüdür. Sizlerden talep edilen engellilik bilginiz, engelli
pozisyonlarında istihdam edilebilmeniz ve ilgili kanun hükümleri uyarınca tanınan haklardan
yararlanmanız amacıyla talep edilmektedir.



ENERCON şirket kültürüne uygunluğumun denetlenebilmesi ve istihdam edileceğim pozisyona
yönelik beklentilerimin karşılanabilmesi adına önceki çalıştığım iş yerlerinden ayrılma sebeplerimin
ve aldığım aylık net ücretlerimin işlenmesine açık rızam:
Vardır.



Yoktur.

Tarafıma daha fazla istihdam imkânı sağlanabilmesi ve İnsan kaynakları Süreçlerinin devamlılığı
amacıyla özgeçmişim ve mülakat süreçlerime ilişkin bilgilerin ENERCON iştiraklerine* aktarılmasına
açık rızam:
Vardır.

Yoktur.

“Enercon Kurulum İş Başvuru Süreci Aydınlatma Metni” ve “Enercon Kurulum İş Başvuru Süreci
Açık Rıza Metni”ni veri sorumlusu sıfatını haiz Enercon Rüzgâr Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri
Ltd. Şti. tarafından bilgilendirilerek okuyup anladığımı ve özgür irademle imzaladığımı beyan ve kabul
ederim.

* ENERCON iştirak şirketleri aşağıdaki gibidir;




Enercon Servis Ltd. Şti.
Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş.
Wec Kule İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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