
AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile veri sorumluları için
kişisel verisini  işlediği  ilgili  kişileri  aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir.  6698 sayılı
Kanun kapsamında belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi veri
sorumlusu  olarak  KONYA  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI  aşağıdaki  şartlarda
işleyecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Cv’niz  KONYA  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI  tarafından  iş  başvurunuzun
değerlendirilebilmesi  maksadıyla  sizden  talep  edilmektedir.  Bu  bağlamda  KONYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kişiler verileriniz ve/veya özel nitelikli
kişisel verileriniz sadece iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla yazılı, sözlü,
elektronik ve muhtelif yollardan toplanmaktadır. 

Gerek CV’niz de gerekse yüz yüze yapılan görüşmeler esnasında paylaşmış olduğunuz
kişisel  verileriniz  ve/veya  özel  nitelikli  kişisel  verileriniz  iş  pozisyonuna  ve  KONYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI‘na uygunluğunuz, verimliliğiniz, şirketin beklenen
faydasını  karşılamanız  açısından  değerlendirilmek  amacıyla  işlenmektedir.  Bu
kapsamda  yapılan  veri  işleme  faaliyetimiz  kanun  ve  sair  mevzuat  hükümlerine
uygunluk arz etmektedir. 

İş  başvurunuzun  olumsuz  değerlendirilmesi  durumunda  ise;  KONYA  BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından elde edilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel
veriler  kriterlerinize  uygun  eşdeğerdeki  pozisyonlar  için  ancak  onay  vermeniz
durumunda kanunlarda öngörülen sınırlarda saklanıp akabinde silinmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği ile Kişisel Veri 
Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu  kapsamda  kimlik  bilgileriniz,  adresiniz,  telefon  numaranız,  barınma  bilgileriniz,
kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak
olacak  size  ait  bilgi  ve  belgeler  belediyemiz  tarafından  işlenebileceği  gibi  yasal
mevzuata  uygun olarak  yapılacak  işlemlerin  zorunlu  kıldığı/izin  verdiği  kişi,  kurum
ve/veya kuruluşlar, kamu kurumları ve 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.
Başvuru  sahibi  adayımıza  ait  yukarda  bahsedilen  kişisel  veriler  ilgili  mevzuatlar
uyarınca gerektiğinde elektronik onay gerektiğinde ise onay ve ıslak imzalarıyla yazılı
olarak  veya  kurumsal  web  sitemiz  üzerinden  belediyenin  uygun  gördüğü  çeşitli
yöntemlerle toplanabilir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu KONYA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na  https://konya.bel.tr/sayfaayrinti.php?
sayfaid=1281  linkini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Başvurunuzda yer  alan  talepleriniz,  talebin  niteliğine  göre  en geç  otuz  gün içinde
ücretsiz  olarak  sonuçlandırılacaktır.  Ancak,  işlemin  ayrıca  bir  maliyeti  gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
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