
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

REFERANS KİŞİ AYDINLATMA METNİ 

 

 VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Murat Turistik Yatırımları Otelcilik San. ve Tic.A.Ş. 

Adres: Süleymaniye Mahallesi Atatürk Bulvar No: 97/2/ 

İskenderun/Hatay 

E-posta: info@parkforbes.com Tel:0326 502 25 25 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI 

Biz Murat Turistik Yatırımları Otelcilik San. ve Tic.A.Ş. olarak, sizlerden; 

 İş başvuru süreçlerinin yönetilmesi, 
 Çalışan adayının pozisyona uygunluğunun denetlenmesi, 
 Tarafınızla iletişim kurulabilmesi,  

Amaçlarıyla, genel nitelikli kişisel veriler olan, ad soyad, telefon numarası, mesleki unvan bilgilerinizi toplamakta 
ve bu verileri 6698 Sayılı Kanun’a uygun şekilde saklamakta ve işlemekteyiz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE AKTARILMASI 

Kişisel verileriniz iş başvuru dosyası içerisinde saklanmakta, çalışan adayı işe kabul edilmezse, en geç kurumsal 
imha politikamız olan 6 aylık sürede imha edilmektedir. Çalışan adayının işe kabulü halinde ise işe kabulle birlikte 
derhal imha edilmektedir. 

Kişisel verileriniz hiçbir şekilde, yurt 

Genel nitelikli kişisel verileriniz, herhangi bir hukuki uyuşmazlığın veya adli vakanın ortaya çıkması halinde, 
hukuki haklarımızı kullanabilmek ve tarafımızı etkili şekilde savunabilmek adına avukatlarımıza 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanunu çerçevesinde ve adli makamlara, yargı faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla 
aktarılmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz;  

Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak tarafımızın meşru 
menfaatleri için zorunlu olması, 

Sebepleriyle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda otomatik olmayan 
yollarla, çalışan adayının tarafımıza iletilmesi yoluyla toplanmakta ve 6698 Sayılı Kanun’a uygun şekilde, 
saklanmakta ve işlenmektedir. 

 

 



İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Herkes, 

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve verinin saklanmasını 

gerektirecek başkaca bir kanuni yükümlülük kalmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 

7. 5 ve 6 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme, haklarına sahiptir. 

Bu haklarınızı kullanmak adına, yukarıda da belirtili  

 Mail adresimize, kimliğinizi belirtir şekilde mail atabilir, 
 Yukarıda belirtili şirket merkezimizin adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak 

şirketimize yazılı olarak iletebilirsiniz. 

Usulüne uygun başvurularınıza KVKK’nın 13. Maddesi kapsamında tarafımızın muttali olmasından itibaren en 
geç 30 gün içinde cevap verilecektir.  

 


