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  İşbu Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  

kapsamında  veri  sorumlusu  sıfatıyla MTM HOLOGRAFİ GÜVENLİKLİ BASIM VE BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından Çalışan adaylarına yönelik 

aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.  

Yapılan iş görüşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, 

kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, 

kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini KVKK’da sayılan 

sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi 

halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha 

edilebileceğini bildiririz. 

Şirketimizin asansör dahil tüm alanları güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması 

amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından 

denetlenmektedir.Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki 

sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız 

konularında sizleri bilgilendirmektir. 

1.MTM ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi; 

MTM iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi, 

Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için 

iletişime geçilmesi, Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi, İletişimin 

sağlanması, İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek 

uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, MTM İnsan Kıaynakları 

süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza 

edeceğimizi belirtmek isteriz. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde MTM’ye iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel 

verileriniz; 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde 

adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilece,Beyan ettiğiniz bilgilerin doğruluğunun 

teyidi amacıyla İş başvuru formunda referans olarak belirtiğiniz kişilerle, paylaşılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel 

verileriniz yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme 

şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla; 

MTM’ye elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile 

diğer bilgi/belgeler, 
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Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile 

MTM tarafından yapılan araştırmalar, Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca 

doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan 

yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.  

4.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:Kişisel verileriniz,  1 (Yıl) ay boyunca yukarıdaki amaçlar 

doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz MTM tarafından veya talebiniz 

üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile 

silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. 

5. Diğer Haklarınız : KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere 

ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar 

çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi 

amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü 

kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı 

olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin 

düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; 

münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak 

işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın 

bulunduğunu belirtmek isteriz. 

KVK Kanunu uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak 

Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit 

edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep 

ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketin internet adresinde bulunan ve 

insan kaynakları birimimizden de temin edebileceğiniz MTM.F.15/27 KVK talebi başvuru formunu 

(https://www.mtmsecurity.com/kvkk) doldurup, formda belirtildiği gibi veya   üyeliğinizin teyit 

edildiği  elektronik posta üzerinden de şirketimize teslim edebilirsiniz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İletişim Linki: https://www.mtmsecurity.com.tr/iletisim 

 Adres: Gebze organize sanayi bölgesi, Gebze osb. Mahallesi, Kemal Nehrozoğlu Caddesi no:505/1 

GEBZE, KOCAELİ  

Kep adreslerimiz: mtmholografi@hs01.kep.tr     mtmbilisim@hs01.kep.tr     mtmpazarlama@hs01.kep.tr 

Telefon: 0 262 751 34 11 Fax: 0 262 751 32 30Şirket tarafından kişisel verilerimin, yukarıda yer alan 

“Aydınlatma Metni’nde” yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu kapsamda ve  bu metinde belirtilen  

taraflara aktarılmasını, kabul ediyorum. 

Ad-Soyad :                                                 

 Tarih       :                                                         

 İmza       : 


