
 
Kişisel Verilerinizin Korunması: 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni 
 
Değerli Çalışan Adayımız, 
 
Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.  
 
Ticari unvanı Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. olan “Ali Bey Hotels & Resorts”, KVKK kapsamında veri 
sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Otelimiz tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik 
güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde 
sağlanmaktadır. 
 
Ali Bey Hotels & Resorts’a iş başvurunuz kapsamında elde edilen, kimlik, iletişim, mesleki deneyim, üyelik, sağlık 
bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, finans, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kişisel verileriniz, Ali 
Bey Hotels & Resorts tarafından; çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı 
başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, fiziksel mekan güvenliğinin 
sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 
 
Ali Bey Hotels & Resorts ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi 
veya ilgili mevzuat gereğince yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya özel hukuk kişileri, iş ortakları, 
tedarikçiler (ör. sosyal güvenlik, insan kaynakları veya hukuk danışmanları, teknoloji çözüm ortakları) ile de 
paylaşılabilecektir. Ali Bey Hotels & Resorts, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla 
Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. 
 
Kişisel verileriniz, Ali Bey Hotels & Resorts tarafından farklı kanallardan (iş başvurunuz sırasında iş isteme bilgi 
formuyla veya sair özgeçmiş göndermek suretiyle doğrudan tarafınızca, ya da iş başvurunuz ile ilgili olarak 
üçüncü kişi veya kurum tarafından iletilmek suretiyle) elde edilebilir. Kişisel verileriniz, bu metinde yer alan 
amaçlarla ve KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulmasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve 
yine aynı fıkranın (e) bendinde yer alan bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu 
olması ve (f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri 
sorumlusunun meşru menfaati, veya açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve 
işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen 
süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. 
 
 
Değerli Çalışan Adayımız, 
 
KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; KVKK’nın 13. Maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, Ali Bey Hotels & Resorts’a yazılı olarak iletebilirsiniz. 
 
Saygılarımızla, 
Ali Bey Hotels & Resorts 
 
 
 


