KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Bu aydınlatıcı bilgilendirme, FAB Organizasyonel Gelişim ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu'nun 10. maddesi olan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ve yine aynı kanunun 11. Maddesi
olan “İlgili Kişinin Hakları” kapsamında yapılmaktadır.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 3/1-d uyarınca kişisel veri “Kimliği belirli veya belirlenebilir
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir. KVKK madde 3/1-e’ye göre kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin tamamen
veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem”dir.
FAB Organizasyonel Gelişim ve Danışmanlık Ltd Şti olarak seçme-yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi hizmetini vermek, bu
süreçte gerekli online araçlar ve diğer araçları ölçme-değerlendirme araçlarını kullanmak, danışmanlık ve eğitim yoluyla bu
süreçte projelere destek vermek ve “FAB Organizasyonel Gelişim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Faaliyet Belgesi’nde” diğer
detayları belirtilen faaliyetler bu amaçlarla akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak;
işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; fiziki olarak veya elektronik ortamda
işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ile öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak; gerekli hallerde şirketimizin faaliyet belgesinde belirlenen iş ve faaliyet alanlarıyla bağlı bulunulan
yerli ve/veya yabancı ortaklı şirketlerle bu bilgileri paylaşmak suretiyle talep edilen Şirketimiz ürün ve /veya hizmetlerini
sunabilmek ve Şirketimiz ile 3. Kişiler ile akdettiği sözleşmelerin gereğini yerine getirmektedir.
Bizimle paylaşılan kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri gerçekleştirmek için sözleşme ilişkisi
içerisinde olduğumuz 3. Kişilere karşı iyi niyet ve dürüstlük kuralları içerisinde kalmak suretiyle sözleşme hükümlerinin
gereğini yerine getirebilmek, saklama, analiz ve raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.
Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar ve şirket kuruluş amacına uygun işler dışında
kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde işletme amacına aykırılık teşkil etmek
suretiyle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; “müşterilerin açık rızasına” istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta
olmak üzere KVKK md. 5/2-f’de öngörülen “ilgilinin açık rızasının aranmadığı” diğer hallerde, seçme-yerleştirme
süreçlerinin yürütülmesi hizmetini vermek, bu süreçte gerekli online araçlar ve diğer araçları ölçme-değerlendirme
araçlarını kullanmak, danışmanlık ve eğitim yoluyla bu süreçte projelere destek vermek amacıyla ve şirket faaliyet amacına
uygun düşen her türlü çalışma organizasyonda Şirketimizin yurt içinde ya da KVKK md.9’daki yasal koşullar yerine
getirildikten sonra yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir
zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla,
faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Tarafımızca sunulan
bir kısım İK hizmetleri altyapısı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)'ne tabi iş ortağımız Criterion
Partnership Ltd. tarafından "Psycruit" lisansı altında sağlanmaktadır. Kullanıcı, tarafımızca sağlanan hizmetleri kullanması
halinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.9 kapsamında açık onay vermiş sayılır.
Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, sözleşme ilişkisi bulunan müşterilerimiz aracılığı ile ya da
online testlerimiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.
Kişisel verilerini Şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer
mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine
ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri contact@feedbackandbeyond.com
adresine bildirebilirsiniz.

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren
amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca
silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. İşin gereği ve müşterilerimizle yaptığımız
sözleşmeler doğrultusunda kişisel verileriniz ile ilgili kayıt ve belgeler 2 yıl boyunca saklanacak, 2 yılın sonunda istisnai
durumlar dışında veri tabanından silinecektir.
Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha
edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri
almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web
sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi
durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olmak üzere veri sahibi sıfatıyla; Kanun'un 11.maddesi uyarınca;
kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme;
kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman bizimle
irtibata geçebilirsiniz.
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