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ÇALIŞAN, STAJYER VE TAŞERON ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi
doğrultusunda bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunmaktayız. Bizlere ilettiğiniz veya edindiğimiz
kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle,
işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz.
İşbu aydınlatma metni ile şirketimiz bünyesinde işlenebilecek kişisel verileriniz ile ilgili süreçler ve
sahip olduğunuz haklar konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.
1.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz Bimtaş Boğaziçi
Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“BİMTAŞ”), veri sorumlusu
sıfatıyla hareket etmektedir.
Mersis No

: 0481001477200015

İnternet Adresi

: www.bimtas.istanbul

Telefon Numarası

: 0212 245 99 00

E-Posta Adresi

: bimtas@bimtas.istanbul

Adres

: Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:50
Tepebaşı/ Beyoğlu/ İSTANBUL
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2.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorizasyonu

Açıklama
Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet,
medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no,
cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt

Kimlik Bilgisi

no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği
yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), pasaport bilgisi,
sürücü belgesi.
Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi

İletişim Bilgisi

iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)
Öğrenim durumu, okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması,
yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, özel kurslar, katılınan

Eğitim Bilgisi

seminer ve kurslar, hijyen sertifikası ve diğer sertifika bilgileri,
bilgisayar bilgisi.

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma
İş Deneyimi Bilgisi

Görsel ve İşitsel Bilgi

isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Fotoğraf, görüntü, ses kaydı.
T.C. kimlik numarası, fotoğraf, ad, soyad, kan grubu, kullanılan

Sürücü Belgesi

cihaz-protezler.

Çalışanın sosyal haklardan yararlanması için gerekli olan;
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

yakınlarının iletişim, eğitim, sağlık, finansal ve kimlik bilgileri,
evlilik tarihi, çocuk sayısı, aile fertleri bilgileri.

Banka Hesap Bilgisi
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Finansal ve maaş detayları, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin

Finansal Bilgi

dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, özel sağlık
sigortası/tamamlayıcı sağlık tutarı, asgari geçim indirimi bilgisi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendika-Dernek-Vakıf üyelik bilgisi, eski hükümlü olma durumu,
sabıka kaydı/mahkumiyet bilgisi, engellilik durumu/tanımı/yüzdesi,
dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık
raporları, işbaşı sağlık raporu, işitme testi, göz testi, işe giriş ve
periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu,
sağlık ve doğum izni bilgileri, parmak izi güvenlik soruşturması,
arşiv araştırması.

Çalışma Bilgisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş
tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal
güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma
durumu, sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı
giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil
no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık
toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı
ilave gün, grevde geçen gün.

Çalışan Performans

ve

Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta,
imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme
formu,

aylık

performansının

değerlendirilmesi

ve

hedef

gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri, puantaj kayıtları.

Personel Takip Bilgisi

İşe giriş-çıkış saati, izin bilgisi.

Diğer

İkametgah belgesi, sabıka kaydı olmadığına dair belge, izin
formunda belirtilen sebepler, referans, hobiler, daha önce işe
başvurduğu yerler, emeklilik tarihi, SGK bilgileri, plaka bilgisi, aile
taziye bilgisi, askerlik durum bilgisi, işten çıkma nedeni.
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3.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz (ve aşağıda sayılan amaçlar dahilinde gerekli olduğu ölçüde
yakınlarınıza ait veriler) KVKK 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde
BİMTAŞ tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve iş sözleşmesi
kapsamındaki işveren yükümlülüklerimizin ifası,

Diğer kanuni yükümlülüklerimizin ifası,

İstihdam ilişkisinin sürdürülmesi,

İşe alım süreçlerinin yürütülmesi,

Tedarikçilerimiz/taşeronlarımız ile olan ticari/sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi ve bu kapsamdaki
yükümlülüklerimizin ifası,

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

Adli sicil kaydı bakımından, eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü nün ifası ve Şirket içi
güvenliğin sağlanması,

Tarafınıza ait sağlık verileri bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamındaki
yükümlülüklerimize ek olarak bireysel emeklilik sigortası, özel sağlık sigortası/tamamlayıcı sağlık
sigortası sürecinin yönetimi,

Kamera kayıtları bakımından Şirketimiz bina ve tesislerinin içerisinde ve çevresinde güvenliğin
sağlanması, çalışma disiplini, performansın ve giriş çıkışların takibinin sağlanması,

Acil durum yönetim planlaması,

Sosyal etkinliklerin yürütülmesi,
 Bu konuda onayınızın olması halinde fotoğraf/videolarınız bakımından Şirketimizin tanıtım
faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Parmak izi verileri bakımından işyeri giriş/çıkış ve mesai kontrolünün sağlanması,

4.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İşlediğimiz kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. Maddesinde yer alan
koşullar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (“İBB”), İBB iştiraklerine, tedarikçilerimize,
iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara
aktarılabilecektir:
 İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve iş sözleşmesi
kapsamındaki işveren yükümlülüklerimizin ifası,
 Diğer kanuni yükümlülüklerimizin ifası,
 İstihdam ilişkisinin sürdürülmesi,
 İşe alım süreçlerinin yürütülmesi,
 İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 Tedarikçilerimiz/taşeronlarımız ile olan ticari/sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi ve bu kapsamdaki
yükümlülüklerimizin ifası,
 Adli sicil kaydı bakımından, eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğünün ifası ve Şirket içi
güvenliğin sağlanması,
 Tarafınıza ait sağlık verileri bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamındaki
yükümlülüklerimize ek olarak bireysel emeklilik sigortası, özel sağlık sigortası/tamamlayıcı sağlık
sigortası sürecinin yönetimi,
 Acil durum yönetim planlaması,
 Sosyal etkinliklerin yürütülmesi,
 Bu konuda onayınızın olması halinde fotoğraf/videolarınız bakımından Şirketimizin tanıtım
faaliyetlerinin yürütülmesi,
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5.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi
formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, İBB ve İBB’nin
diğer iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı,
sözlü ve dijital bildirimler, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı
veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları
kapsamında toplanmaktadır.
Bu bilgiler, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde, KVKK madde 5 ve 6’da
belirtilen veri işleme şartları doğrultusunda ve kanuni/sözleşmesel yükümlülüklerin ifası, bir hakkın
tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri doğrultusunda veri işlemenin gerekli olması şeklindeki hukuki sebepler ile işlenecektir.

6.

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK MADDE 11’DE BELİRTİLEN HAKLARI

Veri sahipleri olarak,
https://bimtas.istanbul/uploads/Veri%20Sahibi%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu.pdf linkinde yer alan
Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak bimtas@bimtas.istanbul adresine veya şirketimizin
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:50 Tepebaşı/ Beyoğlu/İSTANBUL adresine yazılı bildirimde
bulunarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:







Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Gerektiği takdirde, kimliğinizi teyit edecek ek bilgi/belge taleplerinde bulunabiliriz. Tarafımıza iletilen
başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün
içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas
alınacaktır.
Siz değerli personellerimizin/stajyerlerimizin bilgilerine sunarız.

Teslim Alan:
Tarih

:……../………/……..

İmza

:
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