
AYDINLATMA METNİ 
 
Esentepe Mah. Büyükdere Cad., Özsezen İş Merkezi No:124 B Blok Kat 9 Şişli / İstanbul adresinde 
bulunan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV Merkezi Hollanda İstanbul Şubesi (“KLM”), kişisel 
verilerinizin güvenliğine azami özeni göstermektedir. Bu kapsamda tarafımıza iletilen kişisel verilerin 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ve saklanmasına önem 
vermekteyiz. 
 
1.  İşlenen Kişisel Veri Kategorileri 

 
KLM tarafından işlenebilecek kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir: 
 

 Kimlik (ad, soy ad ve uyruk), 

 İletişim bilgileri (e-posta adresi ve cep telefonu numarası), 

 Eğitim (İngilizce seviyesi, mezun olunan üniversite, çalışma alanı, mezuniyet yılı) 

 İş Bilgileri (iş deneyimleri) 

  Askerlik Hizmeti Bilgileri 

 Görsel Bilgiler (motivasyon videosu, CV'deki fotoğraf), 

 Diğer (CV) 
 
2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları 
 
Kişisel verileriniz (sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan bilgiler), adayların istihdam süreçlerinin 
değerlendirilmesi için KLM tarafından toplanacak ve işlenecektir. 
 
3.  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği 

 
Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğunda, kişisel verileriniz, KLM'nin ana şirketine ve/veya 
Türkiye'deki veya yurtdışındaki iştiraklerine/hizmet sağlayıcılarına, Kanun’un 8 ve 9 maddelerinde 
belirtilen kişisel verileri işleme koşulları ve amaçları doğrultusunda aktarılabilir.  
 
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 
Kişisel verileriniz, KLM'nin meşru menfaati doğrultusunda çeşitli elektronik iletişim yöntemleri ile elde 
edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme 
şartları ve amaçları kapsamında ve bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenmekte ve 
aktarılmaktadır. 
 
5.  Veri Güvenliği 

 
KLM, kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri uyarınca yapılması gereken tüm makul 
teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uyumlu olarak ve olası risklere karşı gerekli düzeyde 
korumaktadır. 
 
6. Veri Sahibinin Hakları 

 
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi KLM'ye ilettiğinizde, KLM bu talebe, talebin niteliğine göre bu bildirimde 
belirtilen yöntemlerle, ücretsiz olarak ve en geç 30 gün içinde yanıt verecektir. 



 
Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız: 
 

 Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini bilme hakkı, 

 Kişisel verileri işlenmişse bu konuda bilgi talep etme hakkı, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve kişisel verilerin bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını 
bilme hakkı, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı, 

 Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmiş olması hâlinde kişisel verilerin düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı, 

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda, ilgili 
kişinin menfaatine aykırı bir durumun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı, 

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle uğranılan zararın giderilmesini talep 
etme hakkı. 

 
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hususlara ilişkin başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu tarafından belirlenen yöntemlerle, Esentepe Mah. Büyükdere Cad., Özsezen İş Merkezi 
No:124 B Blok Kat 9 Şişli / İstanbul veya info@medeam.net adresine yapabilirsiniz.  
 
Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır. Ancak talebin belirli bir maliyeti gerektirmesi halinde KLM, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu tarafından belirlenen tarifede belirtilen tutarları sizden talep edebilecektir. 
 


