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DIŞ KAYNAK ÇALIŞANLAR İÇİN  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA 

 

1- Alt İşveren (sistem yetkisi verilen dış firma personeli dâhil) personelinin, paylaşmış olduğu ve ileride 

paylaşacağı kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin 

bilgiler, ceza mahkûmiyeti, medeni hal, fotoğraf, biyometrik veri vb.) Türkiye Finans tarafından, veri 

sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun şekilde saklanacak, 

kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere 

açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.  

2- Alt İşveren Personeli, Kanun kapsamında bankaya sunduğu kişisel verileri ile ilgili olarak aşağıdaki 

hususlarda aydınlatılmıştır: Alt İşveren Personelinin kişisel verileri; 

a-) Alt işveren personel alımlarının değerlendirilmesi, iş ilişkisinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi, resmi makamlara yasal bildirimlerin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının 

uygulanması, iş ilişkisinin devamı süresince de banka aracılığıyla işlenebilecek suçların önlenmesi 

amacıyla zaman zaman Kredi Kayıt Bürosu sorgulamalarının yapılması, çalışma şart ve koşullarının 

geliştirilmesi (etkinlik düzenlenmesi), Bankanın ve üst yönetimin sosyal medya hesaplarından Bankanın 

etkinliklerinin, ürünlerinin tanıtılması amacıyla,  

b-) İş başvuru formu ve iş mülakatları, Kimlik Bilgileri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) Kredi 

Kayıt Bürosu, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, ve sosyal medya kayıtlarının istihbaratı ve tarafınızca 

bildirilen referanslar aracılığıyla İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Bankacılık Kanunu, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler ile Bankamızın ilgili yönetmelik, prosedür ve süreçleri 

kapsamında işlenmektedir. 

3- Kişisel veriler; yukarıda belirtilen sebeplerle kanunla yetkilendirilen kişilere (Sosyal Güvenlik 

Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşkur İl ve İlçe Müdürlükleri, OSGB, vs.), özel sağlık 

sigortası firması (eş ve çocuğun da faydalanması durumunda bu kişilerin de verilerinin paylaşılması), 

broker firma, Kredi Kayıt Bürosu, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım 

Bankaları Birliği, hizmet kurumları, eğitim kurumları, üst yönetim ve ilgili kişiler ile paylaşılabilecektir.  

4- Alt İşveren Personeli; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bu amaca uygun 

kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 

öğrenme; işlenmiş ise buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması 

hâlinde bunların düzeltilmesi ile Kanun’da öngörülen şartlarla kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini talep etme, bu hususların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine 

ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE AÇIK RIZA 

 

Alt İşveren Personeli; Banka ile paylaştığı özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere her tür kişisel 

verisinin işlenmesine, ön sayfadaki aydınlatma kapsamında belirtilen kişilere aktarılmasına, hiçbir 

şüpheye mahal vermemek üzere açık şekilde rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.  
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