
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY BİLGİLENDİRİLMESİ 
 
CEMRE BİLİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Cemre Okulları”) 
olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu 
sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı olacak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin 
belli bir amaç doğrultusunda işlenmesi için, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza 
edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili kurumlar 
ile paylaşılacağını, KVKK 5. madde 2/f uyarınca veri işlemenin sorumlusunun meşru menfaati 
gereği zorunlu olması ve KVKK 5. madde fıkra 1 uyarınca açık rızaya dayanması hallerinde 
verilerin işlenebileceğini bildiririz.  
 
Cemre Okulları olarak kişisel verilerinizin işlenme amacı; iş başvurunuz kapsamında isim, 
soy isim, doğum tarihi, adres, iletişim bilgileri, cep telefonu, özgeçmiş, e-posta adresinizin 
ileride oluşabilecek iş imkanları için Şirket içerisinde saklanması ile Şirket tarafından adayın 
değerlendirilmesi, işe alım sürecinin yürütülmesidir. 
 
Kişisel verileriniz iş başvuru aşamasında e-posta hizmeti alınması amacıyla e-posta hizmet 
sağlayıcımız ile KVKK madde 5 2/f uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati doğrultusunda 
paylaşılabilecektir, adli sicil kaydınız da yalnızca KVKK madde 5 fıkra 1 uyarınca açık rızanıza 
istinaden paylaşılabilecektir. 
 
KVKK’nın 11. Maddesi gereği bize bilgi@cemrekoleji.com adresine mail atarak, bizzat elden 
adrese ileterek, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen yöntemler ile göndererek kişisel 
verilerinizin; 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 
g) münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 
bir  
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme,  

hakkına sahipsiniz.  

Başvurunuz, talebinizin niteliği doğrultusunda en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Cemre Okulları için ayrıca bir maliyet gerektirmesi 
durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret 
alınabilecektir. 

(isim, soy isim, imza el ile yazılacaktır) 

 


