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BİLDİRİM
İşe alım sürecinizde kişisel bilgilerinizin sorumluluğunu üstleniyoruz.
Bilgilerinizi nasıl kullanmayı amaçlıyoruz
Bilgilerinizi işe alım değerlendirmesi için kullanmayı amaçlıyoruz.
Onay
Başvuruda bulunarak, iş fırsatları için değerlendirilmeniz ile ilgili bilgilerinizin
kullanılmasına onayınızı belirtiyorsunuz. Başvurunuzda yer alan bilgiler ile, özgeçmiş
veya CV gibi başvuru süreci sırasında paylaştığınız diğer bilgiler kullanılacaktır.
Bilgileriniz başka herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır.

Paylaşım ve sınır ötesi aktarımlar
İşe alım işlemlerimiz sürecinde bilgilerinizi bazı üçüncü taraflar ile paylaşabiliriz,
örneğin:
Aptiv organizasyonundaki işe alım sürecine destek veren diğer şirketler;
Aday durumunu ve iletişimi yönetmek için hizmet sağlayan şirketler. Örneğin,
aktif başvuruların takibi için “başvuran takip sistemleri”ni kullanmaktayız. Üçüncü
tarafların bilgilerinizi yalnızca talimat verildiği şekilde kullanmalarını şart kılarız.
Onayınızı geri çekerseniz, Aptiv organizasyonundaki işe alım sürecine destek sağlayan
üçüncü taraflara (işleyenler) bilgilerinizi silme talimatı vereceğiz.
-

Adaylığınızın değerlendirilmesi sürecinde bilgilerinizi Avrupa Birliği dışındaki ülkelere
aktarmamız gerekebilir (örneğin Amerika Birleşik Devletleri). Bunu yaparken, yeterli bilgi
koruma seviyesini sağlamak üzere tasarlanmış şirketler arası bilgi transfer sözleşmeleri
gibi onaylanmış korumalara güveniyoruz.

Saklama
Bilgilerinizi, sizi işe alım için değerlendirmemiz gerektiği sürece ve fırsatın bulunduğu
ülkenin yerel kanunlarına uyumunu belgelemek adına gereken makul süre boyunca
tutmaya ve işlemeye devam edeceğiz. Onayınızı herhangi bir zamanda geri
çekebilirsiniz ve uyumu belgelendirmek adına bilgilerinizi saklamamız gerekmedikçe
bilgilerinizi sileceğiz.
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Haklarınız
İkamet ettiğiniz yargı yetkisine bağlı olarak aşağıdakiler dahil ilave haklarınız olabilir:
-

Bilgilerinizin bir kopyasına erişme hakkı
Yanlış ise bilgilerinizi düzeltme hakkı
Bilgilerinizi sildirme hakkı (“Unutulma hakkı”)
Bilgilerinizin işlenmesini geçici olarak kısıtlama hakkı
Kişisel bilgilerin düzeltilmesi veya silinmesi ya da bilgilerinizin işlenmesinin
kısıtlanması hakkında bilgilendirilme hakkı
Bir başka bilgi sorumlusuna bilgilerinizin bir kopyasının aktarılması hakkı.
Doğrudan pazarlamadan vazgeçme hakkı

İletişim
Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığına dair sorularınız, talepleriniz veya şikayetleriniz
varsa aşağıdaki bağlantıdan Aptiv ile iletişime geçebilirsiniz. Aptiv'in ele almadığı
endişelerinizin olması halinde ülkenizdeki bilgi koruma makamlarına şikayette bulunma
hakkına da sahipsiniz.
https://www.aptiv.com/contact-us

