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Bu doküman Air Clinic' e ait olup tüm hakları saklıdır. Dokümanın güncel hali "Kalite Dokümantasyon Klasörü" ndedir.                                                              

 

 
 

 
AIR CLINIC SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında 
Web Çalışan Aday Aydınlatma Metni 

İnternet Sitesi  : https://www.airclinic.com.tr/  

Telefon Numarası        : +90 (212) 465 88 88 

E-Posta Adresi  : kvkk@airclinic.com.tr  

Adres                                  : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Blokları Sitesi No: 12/2 B2   Blok Daire: 136-
137, D:138, 34149 Bakırköy/İstanbul 

Air Clinic Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)olarak, etkin personel seçimi ve çalışan 

adaylarına ilişkin başvuru süreçlerinin yönetilmesi, şirket politikalarına uygun adayın belirlenmesi, başvuruya ilişkin 
olarak iletişim süreçlerinin yürütülebilmesi, istihdam süreçlerinin değerlendirilmesi ve istihdamın sağlanması; 
adayın pozisyona olan uygunluğunun incelenmesi ve doğrulanması; adayın doğru pozisyonda 

konumlandırılabilmesi; adayın daha iyi tanınabilmesi ve başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde ileride 
oluşabilecek pozisyonlara ilişkin olarak adayın yeniden değerlendirilebilmesi (olumsuz sonucun açıklanmasından 
itibaren 1 yıl içerisinde oluşabilecek pozisyonlar) amaçlarıyla kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden kısmen 

otomatik yollarla elde etmekte; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlemekte ve bu esnada KVKK’ya uygun 
olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktayız. 

Bu bağlamda Şirket veri sorumlusu sıfatıyla, 

• Adınızı, soyadınızı, doğum tarihi, uyruğunuzu, cinsiyetinizi, medeni durumunuzu, adres bilginizi, cep 
telefonu numaranızı, e-posta adresinizi, askerliğe ilişkin terhis ve tecil kapsamındaki verilerinizi, ehliyet 

sınıfı bilginizi, öğrenim durumunuzu, yabancı dil ve bilgisayar kullanım bilgilerinizi, seyahat engeli bilginizi, 
iş tecrübelerinizi, başvuruda bulunduğunuz görev ve başvuru yeri, talep ettiğiniz ücret bilgisini, KVKK’da 
belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; “İlgili kişinin temel 
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 
veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanarak işlemekteyiz.  

İş başvuru süreçleri kapsamında işlemiş olduğunuz kişisel verilerinizi üçüncü kişilere aktarmıyoruz.  

KVKK ve ikincil mevzuatında düzenlenen veri minimizasyonu ilkesi gereğince aday değerlendirme süreçlerimiz iş 
başvuru formunda talep edilen bilgi ve belgeler üzerinden ilerleyecektir. Talep edilen bilgi ve belgelerin sürecin 

eksiksiz yürütülmesi için gerekli ve yeterli olduğunu hatırlatarak ek bilgi ve belgelerin teslimi durumunda bunların 
saklanması ve korunmasından Şirketimizin sorumlu olmadığını bildiririz. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerle ilgili KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan haklarınız 
doğrultusundaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan “Veri Sorumlusu Başvuru Formu” 
(https://www.airclinic.com.tr/kvkk/) aracılığı ile iletebilirsiniz. 
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