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Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. aday başvuru yönetim sürecine ilişkin 
kişisel verilerin korunması aydınlatma metni  
  
Sizi ekibimizde görmek isteriz.  
Bu kişisel verilerin korunmasına ilişkin bildirimde, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. 
aday başvuru yönetim sürecinde kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve haklarınız konusunda bilgi vereceğiz. 
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin doğum tarihi, adres veya fatura bilgileri gibi 
her türlü bilgi anlamına gelmektedir. 
 
Şirketimiz gizliliğinize saygı duyar.  
Kişisel verilerinizin korunması ve verilerinizin tamamının güvenliği, bizim için oldukça önemli bir husustur. 
İş süreçlerimizde bu hususları her zaman göz önünde bulundurmaktayız. Başvurunuz kapsamında toplanan 
kişisel verileriniz, yasal hükümler uyarınca gizlilik çerçevesinde ele alınır.  
 
Kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği, kurumsal politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.  
  
Veri sorumlusu 
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) başta olmak üzere geçerli veri 
koruma yasaları uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  
  
İş portalımızda ilanı verilen pozisyonlara başvuru  
Şirket’e iş başvurusu yapmanın en kolay yolu, iş portallarımızdan birinde ilanı verilen bir pozisyona 
doğrudan başvurmaktır. Başvurunuz, kurum içi süreçlerimiz uyarınca değerlendirilecektir.  
 
Yazılı iletilen başvurular, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. aday başvuru yönetim 
sistemine elle girilmekte olup sonrasında ya size iade edilmekte ya da imha edilmektedir. Başvurunuz 
sisteme elle girildikten sonra, size başvurunuzu etkinleştirmenizi sağlayan bir e-posta gönderilir. 
Başvurunuzu 30 gün içerisinde etkinleştirmezseniz, verileriniz başvuru yönetim sistemimizden silinir ve 
seçim sürecinden çıkarılırsınız.  
 
Öte yandan, kişisel ağınızı kullanarak başvurunuzu Şirket’in bir çalışanı aracılığıyla iletme seçeneğiniz de 
mevcuttur. Bunun için, öz geçmişinizi ilgili çalışana iletmeniz yeterlidir. Daha sonra bu kişi, öz geçmişinizi 
çalışan yönetim sistemine yükleyecektir. Sonrasında, size başvurunuzu etkinleştirmeniz için bir e-posta 
gönderilecektir. Başvurunuzu 30 gün içerisinde etkinleştirmezseniz, verileriniz Bosch Termoteknik Isıtma 
ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. aday başvuru yönetim sisteminden silinir ve seçim sürecinden çıkarılırsınız. 
Şirketimizin çalışanları sizi bizlere önerebilir. Söz konusu çalışan, başvurunuzun genel durumunu görebilir 
fakat başvuru sürecinize ilişkin başka detayları göremez.  
 
Başvurunuzun durumu hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilirsiniz. Başvuru süreci boyunca istediğiniz 
zaman kişisel verilerinizi düzenleyebilir ya da başvurunuzu geri çekebilirsiniz. Bunu yapmak için bir 
SmartRecruiters profiline ihtiyacınız olacaktır. Bu profili, SmartRecruiters internet sitesinden 
oluşturabilirsiniz.  
 
Açık rızanız bulunması halinde başvuru sürecinde ve takiben, Şirketimizde veya onayınız dahilindeki diğer 
Bosch Grubu şirketlerinde bulunan ve ilgilenebileceğiniz başka pozisyonlar hakkında e-postalar alırsınız.  
 
İşlenen veri kategorileri  
İşlenen kişisel verilerinize ilişkin ana kategoriler şunlardır:  
  
- Ana veriler (örneğin kişinin adı, doğum tarihi, uyruğu, ikamet adresi, TC kimlik numarası, kan grubu, 

ehliyet)  
- Belgeler (örneğin referanslar, sertifikalar, öz geçmişler)  
- Seyahat harcaması bilgileri  
- İletişim verileri (örneğin e-posta adresi, telefon/cep telefonu numarası, BT kullanıcı kimliği, ses ve 

görüntü kayıtları)  
 

Bunlar, sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verileri de içerebilir.  
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Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri 
Kişisel verileriniz, insan kaynakları platformları kanallarıyla (yöntemleriyle) iş başvurularının alınması ve 
değerlendirilmesi amaçlarıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Kişisel verileriniz, 
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki 
yükümlülük ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.  
 
Özellikle kritik pozisyonlara alım yapılırken, başvurunuz kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz ve 
özgeçmişinizin ek bir incelemeye konu edilmesi gerekebilir. Bu incelemenin sonucu, Bosch Termoteknik 
Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. aday başvuru yönetim sisteminde belgelenecektir. Geçmiş incelemesi 
yapılması gerekiyorsa, bu bilgi iş ilanında açıkça belirtilecektir. Bu incelemeler, ilgili yasal düzenlemelere 
uygun şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla, yalnızca özenle seçilmiş hizmet sağlayıcılar ile çalışılır.  
 
İşe alım sonrası veri aktarımı  
Sizi bir pozisyon için işe almamız durumunda başvurunuz kapsamında beyan etmiş olduğunuz kişisel 
verileriniz, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş. aday başvuru yönetim sisteminden İK 
yönetim sistemlerimize aktarılacaktır. Söz konusu veriler, bu sistemlerde, çalışan verileri olarak saklanıp 
buna göre işlenecektir. 
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları  
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve 
süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi ile Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili 
kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ana amaçları 
kapsamında çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya 
yürütülmesi, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim aktivitelerinin planlanması ve/veya 
icrası, çalışan adaylarının yerleştirilmesi için referans kontrollerinin planlanması ve/veya sağlanması, yetkili 
kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve ana hissedarlarımızla olan ilişkilerin 
planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. 
 
Özel nitelikli kişisel veriler 
Kanun’un 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel veri kategorisinde yer alan kişisel veriler (örneğin 
sağlığa ilişkin veriler) hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma 
riski taşıyan kişisel verilerdir. Başvurunuz kapsamında iletmiş olduğunuz özel nitelikli kişisel verilerinize 
Şirketimiz tarafından büyük hassasiyet gösterilmekte ve özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız 
bulunması halinde Kanun’a ve ilgili yerel mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Ayrıca, Kişisel Verilerin 
Korunması Kurulu’nun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri 
Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” hakkındaki kararı, özel nitelikli kişisel veriler işlenirken 
uygulanmaktadır.  
 
Kişisel verilerin aktarılması ve aktarım amaçları 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda açıklanan kişisel 
veri işleme amaçları kapsamında yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. 
Ayrıca, açık rızanız uyarınca onayınız dahilindeki diğer Bosch Grup şirketleri ile paylaşılabilecektir.  
 
Taraflar ve hizmet sağlayıcılar (verileri işleyenler)  
Hizmet sağlayıcılarımızı dikkatli bir şekilde seçmiş olup kendilerini düzenli aralıklarla denetlemekteyiz. Bunu 
yapmamızdaki asıl amaç, kişisel verilerinizi özenle işleyip güvenli bir şekilde saklamalarını sağlamaktır. 
Tüm servis sağlayıcılarımızın gizlilik çerçevesinde çalışıp yasal düzenlemelere uymalarını zorunlu kılıyoruz. 
Bosch Grubuna ait diğer şirketler de hizmet sağlayıcılar olarak tanımlanabilir.  
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Kişisel verilerin Türkiye dışındaki alıcılara aktarılması 
Kanun’un 9. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz (i) açık rızanızın bulunması veya (ii) Kanun’un 5/2. ile 6/3. 
maddelerinde belirtilen şartların bulunması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli 
korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda 
Şirketimizin ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının/işleyenlerin yeterli bir korumayı yazılı olarak 
taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.  
 
Saklama süresi 
Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Başvuru 
sürecinin tamamlanmasından sonra, yasa gereği zorunlu olması halinde kişisel verileriniz saklanmaya 
devam edilir. Ayrıca, kişisel verileriniz tarafımıza karşı iddiada bulunabilecek dönemler için saklanabilir.  
  
Veri işleme sırasında güvenlik  
Kişisel verilerinizin istenmeyen ya da yasa dışı şekilde imha edilmesi, manipüle edilmesi, kaybolması, 
değiştirilmesi, yetkisiz üçüncü taraflarla paylaşılması veya bu tarafların söz konusu verilere erişim 
sağlaması riskini ortadan kaldırmak ve uygun düzeyde güvenlik sağlamak için gereken tüm teknik ve 
kurumsal önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimizi iyileştirmek ve en güncel halde tutmak için sürekli 
çalışıyoruz.  
 
Kullanıcı hakları   
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 
sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın 
giderilmesini talep etme.  

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvuru talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün 
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.  
 
Haklarınız ve başvuru yöntemleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen https://www.bosch-
thermotechnology.com/tr/tr/residential/altbilgi/kisisel-verileri-koruma-kanunu/ adresinden ulaşabileceğiniz 
internet sitemizi kontrol ediniz.  
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