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Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ege Seramik”)  6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır. Ege Seramik veri sorumlusu olarak genel ve özel 

nitelikteki kişisel verilerinizi (“Kişisel Veri”) Kanun’a uygun olarak ve aşağıda yer alan kapsamda kaydedip 

saklayacak ve güncelleyecektir. Kişisel verileriniz ancak mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere 

açıklanabilir, devredilebilir, sınıflandırılabilir ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilir.  

Kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebebi ve işlenme amacı;  

Ege Seramik’e gerçekleştireceğiniz/gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle, Kişisel Verileriniz, 

başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti, kurum kültürü ve 

teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi, iş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş 

tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi, tarafınızla iletişim sağlanması, kişilik özelliklerinize 

dair fikir sahibi olunması, işyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, sağlık 

ve sizin çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi, ileride 

doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması, işyerimizde bulunduğunuz 

süreler için acil bir durum vukuunda iletişim kurulacak kişilerin bilgilerine sahip olunması, işyerimizde 

bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık durum ve geçmişinize dair bilgi sahibi 

olunması amacıyla işlenmektedir. Tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 

mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde işlenecek olup, Kişisel Verilerin işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ve/veya talebiniz üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle 

getirilecektir. 

Kişisel Verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar;  

Ege Seramik, Kişisel Verileri yukarıda yer alan amaçlar ile yasal düzenlemeler kapsamında, yurtiçinde ve/veya 

yurtdışında yerleşik; Ege Seramik’in dâhil olduğu İbrahim Polat Holding A.Ş. ve aynı şirketler grubunda yer alan 

grup şirketlerine ve Ege Seramik’in faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmet aldığı, birlikte çalıştığı kurum ve 

kuruluşlara aktarabilir.  

Kişisel Verilerin hangi yöntemler ile toplanabileceği;  

Ege Seramik Kişisel Verileri, elektronik ortamda ve/veya sözlü, yazılı olarak toplayabilir.  

Ege Seramik, Kişisel Verilerinizi gerek yazılı, sözlü veya görsel olarak, gerekse de sanal ortamda koruma 

yükümlülüğü altındadır. Dolayısıyla Ege Seramik, Kanun ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülükleri ve mevzuat 

tarafından kendisine verilen haklar haricinde, Kişisel Verilerinizi açık rızanız olmaksızın işlemez. Bu kapsamda, 

dilediğiniz bir zamanda Ege Seramik İnsan Kaynakları bölümüne başvurarak, Kanun yer alan haklarınız da dâhil 

olmak üzere, kendinizle ilgili Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve Kişisel Verileriniz işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 

Bu doğrultuda, yukarıda yazılı tüm hususları ve aşağıda yer alan açık rıza metnini okuyup 

imzalayarak/onaylayarak, Ege Seramik’in yalnızca yukarıdaki hususlarda ve iş başvurunuzu ilgilendirdiği ölçüde 

Kişisel Verilerinizi işlemesine ve yurt içinde veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmasına rıza 

göstermiş olacağınızı bilgilerinize sunarız. 
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___________________________________________________________________ 

Kanun ve  yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirmeler kapsamında, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İbrahim 

Polat Holding A.Ş. ve aynı şirketler grubunda yer alan yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerleşik grup şirketleri 

tarafından, kişisel verilerimin toplanmasını, işlenmesini, veri tabanında tutularak periyodik olarak 

güncellenmesini ve saklanmasını, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, faaliyetlerinin 

yürütülmesi için hizmet aldığı, birlikte çalıştığı kuruluşlarla, Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan firmalar 

ile paylaşılmasını ve kişisel verilerimin bunlar tarafından tutulmasını, 

 

 

Kabul ediyorum.   Kabul etmiyorum 

  İşbu Beyanda yer verilen bilgilendirme yükümlülüğünü okudum. 

 

 

[Adı Soyadı] 

 

[İmza]  [Tarih] 

 

 

 

 

 

 

 


