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BİLDİRİM 

Aptiv, bir veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı taahhüt 
etmektedir. Yasal şirket adresi Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublin 2, İrlanda, D02VY79 olan Aptiv 
Services US ("Aptiv"), İrlanda merkezli bir halka açık şirkettir. Bu gizlilik beyanı işe alım ve 
başvurular için Kariyer sayfamızı www.jobs.aptiv.com ziyaret ettiğinizde geçerli olur. 

 

AMAÇ  

Aptiv kişisel verilerinizi başvurunuzu alma ve değerlendirmenin yanı sıra başvurmuş 

olduğunuz role veya rollere uygunluğunuzu değerlendirme amacıyla işleyecektir. 

 

HUKUKİ ESAS 

Aptiv kişisel verilerinizi bir sözleşmeyi ifa etmenin hukuki esaslarına dayalı olarak veya bir 

sözleşme yapmadan önce talebiniz üzerine adımlar atmak amacıyla (GDPR Madde 6 (1)(b)), 

farklı ülkelerde sahip olabileceğimiz tüm yasal yükümlülüklere uymak amacıyla (GDPR Madde 

6 (1)(c)) ve Aptiv'in başvuru ve işe alım sürecinde sahip olabileceği meşru menfaatlere dayalı 

olarak (GDPR Madde 6 (1)(f)) işleyecektir. 

 

Ayrıca kişisel verilerinizin özel kategoride veriler (GDPR'de listelenen şekilde (örn. eşitlik 

mevzuatına uymak için ihtiyaç duyabileceğimiz veriler)) içermesi durumunda söz konusu 

veriler istihdam yükümlülüklerine ve temel haklarınızın korunmasına (GDPR Madde 9 (2)(b)) 

uygun olarak işlenecektir. 

 

SAKLAMA SÜRESİ 

Aptiv işleme amacını, meşru menfaatleri (örn. başvuru/işe alım yönetiminin gerektirdiği süre) 

ve Aptiv'in uymak zorunda olabileceği tüm yasal yükümlülükleri göz önünde bulundurarak 

verilerinizi belirli ve sınırlı bir süre boyunca saklayacaktır. Saklama süreleri aynı zamanda 

başvurunun başarılı olup olmadığına bağlı olarak da değişiklik gösterebilir. 

 

 Saklama Programı 

Saklama programı aşağıda verilmiştir: 

 

Bölge Başvuru Tarihinden itibaren Saklama 

Süresi 

Amerika Kıtası: Amerika Birleşik Devletleri, 

Meksika, Honduras 

2 yıl 

Hindistan 1 yıl 

APAC'in diğer ülkeleri: Çin, Japonya, 

Singapur, Kore, Malezya 

3 yıl 

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: İrlanda, 

Birleşik Krallık, Polonya, Almanya, İsveç, 

Romanya, Fransa, İtalya, İspanya, 

Portekiz, Avusturya, Macaristan, Kuzey 

Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Tunus, Fas 

18 ay 

 

 

 

 

https://aptiv.wd5.myworkdayjobs.com/APTIV_CAREERS
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KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI 

Başvurunuz, başvuru/işe alım sürecine dahil olan ilgili Aptiv Tüzel Kişiliği tarafından işlenecektir. 

Aptiv'in işe alım amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemek için aynı zamanda güvenilir 
üçüncü taraflarla veya hizmet sağlayıcılarla işbirliği yapması ya da bunların desteğini alması 
gerekebilir. Bunlar kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımız doğrultusunda işleyecektir ve bir 
gizlilik yükümlülüğüne tabidir. Üçüncü tarafların verilerinizin güvenliğine saygı duymasını ve 
verilerinize yasalar uyarınca muamelede bulunmasını zorunlu tutmaktayız. İlgili üçüncü 
taraflar/hizmet sağlayıcıları aşağıdaki gibidir:  

Workday; Talent Brew; Sterling; Tupu; Broadbean. 

Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı'nın (EEA) dışına aktarmamız gerekebilir.  Daima 

verilerinizin tüm EEA dışına aktarımlarının gizlilik haklarınız korunacak şekilde dikkatle 

yönetilmesini ve güven altına alınmasını sağlamak için adımlar atacağız. Gereken durumlarda 

EEA dışına kişisel bilgi aktarımlarının yeterli şekilde korunmasını sağlamak için grup 

şirketlerimize ve üçüncü taraflara/hizmet sağlayıcılarına yönelik olarak uygun tedbirler 

uygulamaktayız (örn. yeterli seviyede veri koruması sağlamak için tasarlanmış şirketler arası 

aktarım anlaşmaları, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü Madde 46(2) uyarınca AB Standart 

Sözleşme Maddeleri; AB Komisyonu tarafından onaylanmış tüm diğer uyum araçları).  

 

HAKLARINIZ 

Belirli koşullar altında, yasalar uyarınca aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz: 

• Bilgilendirilme hakkı ve erişim hakkı: Herhangi bir zamanda tarafımızca size ilişkin 
hangi verilerin kullanılacağına ve nasıl kullanılacağına, verilerin hangi amaçlarla 
işleneceğine, verilerin hangi kaynaktan geldiğine, verilerin hangi alıcılara aktarılabileceğine 
ve söz konusu verilerin tarafımızca ne süreyle saklanacağına dair bilgi talep edebilirsiniz. 

• Düzelttirme hakkı: Size ilişkin kişisel verilerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız herhangi 
bir zamanda söz konusu verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Verilerin eksik olduğu 
görüşündeyseniz aynı zamanda bunların tamamlanmasını da talep edebilirsiniz. 

• Sildirme hakkı: Kişisel verilerinizin kullanımının artık gerekli olmadığı veya yeterli yasal 
dayanak olmadan gerçekleştirildiği ya da başka sebeplerden ötürü yasalara aykırı olduğu 
görüşündeyseniz bu verilerin silinmesini talep edebilirsiniz.  

• İşlemeyi kısıtlama hakkı: Verilerinizin uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda 
verileri sildirmek yerine bunların kullanımının kısıtlanmasını da talep edebilirsiniz. Özellikle 
de verilerin doğruluğuna karşı çıkıyorsanız veya verilerin kullanımına itirazda 
bulunduysanız verilerin kullanımına yönelik bu tür bir kısıtlamayı talep edebilirsiniz. 

• İtiraz etme hakkı: Belirli koşulların size kişisel verilerinizin kullanımını kabul edilemez 
kılan sebepler sağlaması durumunda bu verilerin kullanımına itiraz edebilirsiniz. 

• Geri çekme hakkı: Veriler onay esasına dayalı olarak işleniyorsa onayınızı herhangi bir 
zamanda geri çekme hakkınız mevcuttur.  

• Bir düzenleyici makama şikayette bulunma hakkı: Size ilişkin kişisel verilere yönelik 
olarak haklarınızın ihlal edildiğine inanıyorsanız bir düzenleyici makama şikayette bulunma 
hakkınız mevcuttur. Özellikle de konumunuz, iş yeriniz veya ihlal şüphesinin gerçekleştiği 
yerin düzenleyici makamıyla iletişime geçebilirsiniz. 

o Aptiv'in ele almadığı endişeleriniz mevcutsa aynı zamanda ülkenizin Veri Koruma 
makamlarına şikayette bulunma hakkınız da mevcuttur. 

• Otomatik karar alma ve profillemeye ilişkin haklar: 
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o Verileriniz otomatik karar alma veya profillemeye tabi tutulmayacaktır 

• Veri taşınabilirliği hakkı: Bazı koşullarda, kişisel verilerinizi edinmeye ve farklı 
hizmetlerde tekrar kullanmaya yöneliktir. 

Haklarınızı kullanmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak form üzerinden bir 

Gizlilik Bilgi Talebi gönderin: 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

İletişim 

Kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığına dair sorularınız, talepleriniz veya şikayetleriniz varsa 
aşağıdaki bağlantıdan Aptiv'e ulaşabilirsiniz: 

https://www.aptiv.com/contact-us 
 

 

https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request
https://www.aptiv.com/contact-us

