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BAŞVURU SAHİBİ GİZLİLİK BEYANI

Bu Başvuru Sahibi Gizlilik Beyanında (”Beyan”), tüm LeasePlan kuruluşlarının internet sitelerindeki
Kariyer bölümünde ve çevrimdışı olarak LeasePlan Corporation N.V. veya bağlı kuruluşlarımızdan
birinde (bundan böyle LeasePlan olarak anılacaktır) iş veya staj başvurunuza ilişkin alınan kişisel
bilgilerle (Kişisel Veri) bağlantılı uygulamalarımız açıklanmaktadır [https://www.leaseplan.com].
Kariyer Sitesi, 16 yaşından küçük reşit olmayan kişilerce kullanılamaz.
LeasePlan’ın veya iştiraklerinin internet sitelerinde başka bölümlerde ibraz edilen Kişisel Veriler, genel
çevrimiçi Gizlilik Beyanı [https://www.leaseplan.com.tr/page/yasal-uyarı]
[https://www.leaseplan.com.tr/page/kisisel-verilerin-korunmasi] doğrultusunda kullanılacaktır.
HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANIR?
Başvurunuza ilişkin olarak vereceğiniz aşağıdaki verileri topluyoruz:


İsim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri;



Çalışma izni durumu;



Özgeçmiş, özet, ön yazı, geçmiş iş deneyimi, eğitim bilgisi ve işe girişte sabıka kaydı
verildiğinin teyidi;



Beceriler;



Profesyonel ve diğer işle ilgili lisanslar, izinler ve sertifikalar;



Referanslara ilişkin bilgiler; ve



Bize vereceğiniz istihdam tercihleri, taşınma istekliliği, mevcut maaş, maaş beklentisi, ödüller
veya profesyonel üyelikler gibi diğer tüm bilgiler

LeasePlan eş fırsat sağlayan bir işverendir; yani tüm başvuru sahiplerine eşit şekilde davranırız. Belirli
durumlarda, işe alma sürecimizin eşit fırsat sağladığını gözlemlemek amacıyla başvuru sahiplerinin
ırkı/etnik kökeni, cinsiyeti ve engellilik haline ilişkin sorular sormamız gereklidir. Kanun gereği
durumlar haricinde, aynı amaç için bu bilgileri de ibraz etmeniz istenir; bunları gönüllülük bazında
verebilirsiniz. İlgili iş pozisyonunda, ilgili bilgilerin verilmesinin zorunlu veya gönüllü olduğu belirtilir.
Aksi halde, geçerli kanun çerçevesinde hassas bilgi olarak görülebilecek bilgileri, söz konusu bilginin
verilmesinin kanunen gerekli olduğu durumlar haricinde vermekten kaçınmanızı rica ederiz. Hassas
bilgiler arasında ırk, etnik köken, milliyet veya milli köken, yaş, cinsiyet kimliği, cinsel yaşam veya
uygulamalar ya da cinsel tercihler, medeni hal, tıbbi veya sağlık bilgileri (engellilik durumu dahil),
genetik veya biyometrik bilgiler, biyometrik taslaklar, siyasi veya felsefi inançlar, siyasi parti veya
sendika üyeliği, gazilik, arka plan kontrol bilgileri, adli sicil veya diğer adli veya idari süreçler gibi adli
bilgiler bulunmaktadır.
Kariyer Sitesi üzerinden vereceğiniz tüm bilgiler doğru ve tam olmalı, yanıltıcı olmamalıdır. Hatalı,
eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi, başvuru sürecinde başvurunuzun reddedilmesine veya iş
sözleşmesinin hemen sonlandırılması da dahil olmak üzere disiplin cezalarına yol açabilir. Buna ek
olarak, verdiğiniz bilgilerin üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemesini sağlamak sizin
sorumluluğunuzdadır.
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Referanslarınızdan birinin veya herhangi bir başka kişinin Kişisel Verilerini başvurunuz dahilinde
sunmanız halinde, bu bilgiyi bize vermeden önce ilgili kişiden izin almak sizin sorumluluğunuzdadır.
KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIR?
Biz ve hizmet sağlayıcılarımız çeşitli şekillerde Kişisel Veri toplamaktadır; buna aşağıdakiler dahildir:


Kariyer Sitesi Aracılığıyla
o



Çevrimdışı
o





Kariyer Sitesi üzerinden Kişisel Verileri, örneğin, Özgeçmişinizi yüklediğinizde veya
bir işe başvurduğunuzda toplarız.

Kişisel Verilerinizi çevrimdışı olarak, örneğin, Özgeçmişinizi e-posta yoluyla
gönderdiğinizde veya Kişisel Verileri telefon üzerinden verdiğinizde toplarız.

Diğer Kaynaklardan
o

LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Jooble, Adzuna, Jobrapido, Careerjet, vacatures.nl ve
Türkiye’de Kariyernet iş bulma kurumları gibi üçüncü taraflar üzerinden Kişisel Veriler
toplanır.

o

Başvurunuzla ilişkili arka plan kontrol raporları amacıyla ve kanunda müsaade edildiği
ölçüde, LeasePlan sizinle ilgili başka kaynaklardan bilgi edinir; buna aşağıdakiler
dahildir:


Referanslarınız;



Önceki işverenleriniz; ve



Eğitim gördüğünüz kurumlar.

Çerezler ve diğer takip teknolojileri. Biz ve hizmet sağlayıcılarımız Kariyer Sitesinde
“çerezler” ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez ve Benzer Teknolojiler
Beyanına https://www.leaseplan.com.tr/page/yasal-uyari#cookie-policy bakın.

KİŞİSEL VERİLER NASIL KULLANILIR?
Sizinle ilgili bilgileri bir veya birkaç nedenle toplar ve işleriz:
a) Bu bilgi, iş veya staja giriş öncesi talebinize ilişkin gerekli adımların atılması amacıyla gerekli
olduğu için;
b) Bu tür bilgiler bizim için özel bir öneme sahiptir ve onları işlemek için yasalara göre belirli bir
meşru menfaatimiz vardır;
c) Yasal yükümlülükleri karşılamak için;
d) Bu bilgiyi bize gönüllü olarak verdiğiniz ve işlenmesine müsaade ettiğiniz için;
Bilginin toplanması veya işlenmesinin rızanıza dayalı olduğu hallerde, bu rızayı başvurunuz
etkilenmeksizin, kanunda müsaade edildiği müddette reddetmekte veya istediğiniz zaman geri
çekmekte özgürsünüz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önceki rızaya dayanarak, İşlemenin
hukukiliğini etkilemez.
Kariyer Sitesi üzerinden verdiğiniz bu bilgiler kanunda müsaade edildiği şekilde LeasePlan’ın küresel
personel alımı, yönetimi ve planlama çalışmalarında kullanılacaktır.
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Başvurunuzun işleme alınması. Bu faaliyetler sizinle olası sözleşme ilişkimizin yönetilmesi
amacıyla, bunun için geçerli bir gerekçemiz olduğu hallerde yürütülür;



İş için beceri ve yetkinliklerinizin değerlendirilmesi. Bu faaliyetler sizinle olası sözleşme
ilişkimizin yönetilmesi amacıyla, bunun için geçerli bir gerekçemiz olduğu hallerde yürütülür;



Referans kontrolleri yapılması. Bazı pozisyonlar belirli referanslar verilmesini gerektirir,
bunlar ilgili iş pozisyonu açıklamasında sıralanır. Bu durumda, bilgiler referans kontrolü
yapmak amacıyla kullanılır. Bu faaliyetler yasal bir yükümlülüğü karşılamak amacıyla veya
bunun için geçerli bir gerekçemiz olduğu durumlarda yürütülür;



Sizinle iletişime geçilmesi. Sizinle başvurunuz konusunda ve Kariyer Sitesine ilişkin bilgi ile
şartlar ve politikalarda yapılan değişiklikleri bildirmek için iletişime geçeriz. Bu faaliyetler
sizinle olası sözleşme ilişkimizin yönetilmesi amacıyla yürütülür;



Geçerli bir kanun veya mevzuata uyum sağlamak veya uyumun gözlemlenmesi. Bu
faaliyetler yasal bir yükümlülüğü karşılamak amacıyla veya bunun için geçerli bir gerekçemiz
olduğu durumlarda yürütülür. Kanunlara uyma yükümlülüğü, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki
kanunları da kapsayabilir;



İşe alma öncesi arka plan kontrollerinin yapılması. Belirli açık pozisyonlar, işe alma öncesi
arka plan kontrolü gerektirir; bunlar ilgili iş pozisyonu açıklamasında sıralanır. Bu durumlarda,
size bir pozisyon teklif edildiğinde bu bilgiler arka plan kontrolleri için kullanılır. Bu faaliyetler
yasal bir yükümlülüğü karşılamak amacıyla veya bunun için geçerli bir gerekçemiz olduğu
durumlarda yürütülür; ve



Meşru ticari amaçlar. Geçerli bir ticari amacımız olduğunda, örneğin LeasePlan’ın idari işleri,
iç toplu yönetim raporlandırması, kurum içi eğitim.



Rızanız ile, fakat yalnızca gönüllülük bazında verebileceğiniz bilgilerin istendiği durumlarda,
örneğin işe alma süreçlerinde eşit fırsat imkanının gözlemlenmesi için çeşitlilik bilgilerinin
işlenmesi veya özgeçmişinizin gelecekte değerlendirilmek üzere uluslararası aday
veritabanında tutulması.

Sizi işe almamız halinde, başvurunuzla ilişkili olarak alınan Kişisel Veriler insan kaynakları
sistemimize eklenebilir ve yeni personel sürecini yönetmek için kullanılabilir. Bu tür bilgiler personel
dosyanıza eklenebilir ve istihdamla ilgili başka amaçlar için kullanılabilir.
Kariyer Sitesi üzerinden bize Kişisel Veri gönderilmesi gönüllü olarak yapılır. Fakat bize yeterli bilgi
sağlamamanız halinde, LeasePlan iş başvurunuzu değerlendirmeye alamayabilir veya işe alınmanız
halinde, daha sonra terfi, transfer veya yer değiştirme işlemleriniz yapılamayabilir.
VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLİR?
Kişisel Verilere erişimi iş gereği bu beyanda belirtilen amaçlarla bilgiye erişmesi gereken personel ile
sınırlı tutarız; buna işe alma, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri departmanları ile iş görüşmeleri
ve/veya başvurduğunuz pozisyondan sorumlu departmanların personelleri dahildir.
Ayrıca LeasePlan bize sağlanan hizmetleri kolaylaştırmak amacıyla Kişisel Verileri üçüncü taraf
hizmet sağlayıcılar ile paylaşır; buna Kariyer Sitesinin hosting ve faaliyeti, işe alma desteği ve arka
plan kontrol işlemleri dahildir.
KİŞİSEL VERİLER NEDEN BAŞKA ÜLKELERE AKTARILABİLİR
LeasePlan küresel bir hizmet sağlayıcıdır ve dünya çapında müşterileri ve merkezleri bulunmaktadır.
Başvurunuz için işlenen Kişisel Veriler, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelerdeki LeasePlan
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kuruluşları ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilir. Böylelikle başvuru sahipleri LeasePlan’in
tamamında açık pozisyonlar için değerlendirilir. Bazı ülkelerin AB standartları çerçevesinde Kişisel
Verileriniz için yeterli düzeyde koruma sağladığı düşünülmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca; (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası
olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. (2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; a)
Yeterli korumanın bulunması, b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili
yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun
izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. (3) Yeterli
korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
Başka ülkelere Kişisel Veri aktarımı amacıyla, LeasePlan Kişisel Verilerinizin korunması için bağlayıcı
kurumsal kurallar gibi yeterli tedbirler uygulamaktadır. Aşağıdaki ‘Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz
veya şikayet bildirebilirsiniz?’ bölümündeki adres üzerinden veya şu link üzerinden bizimle iletişime
geçerek bu tedbirlerin bir kopyasını alabilirsiniz https://www.leaseplan.com.tr/page/bize-ulasin.
VERİLERİNİZ KİMLERE İFŞA EDİLİR
Kişisel Veriler gerekli veya uygun olduğu hallerde de, bilhassa yasal yükümlülüğümüz veya geçerli bir
gerekçemiz olduğu hallerde kullanılır veya ifşa edilir:





Kamu ve devlet yetkililerinin taleplerine yanıt vermek için.
 Bunlara, ikamet ettiğiniz ülke dışındaki makamlar dahil olabilir.
Kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak için.
 Örneğin, kolluk kuvvetlerinden talep veya talimat aldığımızda.
Şartlarımızı ve koşullarımızı uygulamak için; ve
Bizim ve/veya bağlı kuruluşlarımızın, sizin ve başkalarının haklarını, güvenliğini veya
mülkiyetini korumak için.

VERİLERİNİZ NE KADAR SÜREYLE SAKLANIR?
İş başvurusu yapan adayların Kişisel Verileri en fazla bir yıl süreyle veya geçerli kanunda gerektiği
halde daha kısa süreyle saklanır. Geçerli kanunda gerekli olması halinde, LeasePlan yukarıda
belirtilen saklama süreleri boyunca Kişisel Verilerin saklanması için rızanızı ister. Saklama süreleri
sona erdiğinde, LeasePlan Kişisel Verilerinizi silecektir. ABD’deki kanunlar gereği LeasePlan’ın
ABD’de iş başvurusu yapan adayların Kişisel Verilerini iki yıl süreyle saklaması gerekmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?
Kuruluşumuz içerisinde Kişisel Verilerin korunması için makul kurumsal, teknik ve idari tedbirlerin
uygulanması amaçlanmaktadır. Ne yazık ki, hiçbir veri aktarımı veya saklama sisteminin güvenliği,
%100 garanti edilemez. Bizimle kurduğunuz etkileşimin güvenli olmadığından şüphelenmeniz halinde,
lütfen bizi aşağıdaki “İletişim” bölümü uyarınca hemen bilgilendiriniz.
LeasePlan yerel kanunlarda müsaade edildiği ölçüde, başvurunuz ile ilişkili olarak alınan herhangi bir
Kişisel Bilginin kaybı, kötüye kullanımı, kanuna aykırı şekilde erişilmesi, ifşa edilmesi, değiştirilmesi
veya imha edilmesi ya da Kariyer Sitesine zamanında ibraz edilmemesinden kaynaklı olarak kendisi
ve iştirakleri ile yüklenicilerinin yükümlülük altında olmadığını beyan eder.
BU BEYAN ÜÇÜNCÜ TARAF İNTERNET SİTELERİNİ KAPSAR MI?
Bu Beyan, Kariyer Sitesinde link/bağlantı verilen herhangi bir internet sitesi veya hizmet dahil olmak
üzere, üçüncü tarafların gizlilik, bilgi veya diğer uygulamalarını kapsamaz ve LeasePlan bunlardan
sorumlu tutulamaz. Kariyer Sitesinde bir bağlantı verilmesi, bağlantı verilen sitenin veya hizmetin
LeasePlan veya ortaklarımızca onaylandığı anlamına gelmez.
5
Morrison & Foerster LLP

br-41465

HALİHAZIRDA LEASEPLAN’DA BİR POZİSYONDA ÇALIŞIYORSANIZ?
Halihazırda LeasePlan veya ortaklarından biri için çalışıyorsanız, Kariyer Sitesini LeasePlan içerisinde
farklı bir pozisyona başvurmak için kullanabilirsiniz. Bu tür bir pozisyonu kabul etmeniz halinde,
menfaat programlarınız ve İnsan Kaynakları politikalarınız değişebilir. Yeni pozisyona ilişkin
başvurunun geçerliliği, menfaat programları ve ilgili pozisyon için geçerli İnsan Kaynakları politikaları
konusunda İnsan Kaynakları yöneticisi ile görüşünüz.
Kariyer Sitesi, dağıtım veya kullanımın yerel kanun ve mevzuatlara aykırı olduğu yetki alanları veya
ülkelerde hiçbir kişi veya kurum tarafından dağıtım veya kullanım amacı taşımamaktadır.
BU BEYANDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
LeasePlan’in, Kariyer Sitesinin gelecekteki gelişimi veya sektör ya da yasal eğilimlerde olabilecek
değişiklikleri dikkate almak amacıyla bu Beyanı herhangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır. Bu
Beyanın en üst sayfasında verilen “Son Güncelleme” tarihi, Beyanın en son ne zaman revize edildiğini
gösterir. Yapılan değişiklikler, revize edilmiş Beyan Kariyer Sitesinde yayınlandığında yürürlüğe girer.
BİZİMLE NASIL İLETİŞİME GEÇEBİLİR VEYA ŞİKAYET BİLDİREBİLİRSİNİZ?
Herhangi bir sorunuz, talebiniz veya şikayetiniz olması halinde, iletişim sayfası üzerinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.
E-posta iletişimi her zaman güvenli olmadığı için, lütfen bize göndereceğini e-postalara hassas bilgiler
eklemeyiniz.
KENDİMLE İLGİLİ BİLGİLERİ GÜNCELLEME VEYA DÜZELTME YA DA BU BİLGİLERİN
KULLANIMINA İTİRAZ ETME HAKKIMI NASIL KULLANABİLİRİM?
Kariyer Sitesine kaydolduğunuzda, Kariyer Sitesine giriş yapmak ve hesap bilgilerinizi güncellemek
suretiyle burada saklanan Kişisel Bilgilerinize erişebilir, bunları gözden geçirebilir ve değiştirebilirsiniz.
Bir daha hesabınızı kullanarak internet üzerinden iş başvurusu yaptığınızda güncellenen profiliniz
varsayılan profil olarak kullanılır. Belirli bir pozisyon için değerlendirilmek üzere sunmuş olduğunuz
Kişisel Verileri değiştirmek için, lütfen profilinizi güncelleyin ve ilgili pozisyona başvurunuzu tekrar
yapın. Kişisel Verilerinizin değişmesi veya hatalı olması halinde anında güncellemenizi teşvik
ediyoruz.
Geçerli kanunda müsaade edildiği hallerde, Kişisel Verilerinizin bir kopyasına erişme, bunların
düzeltilmesi, silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanması (uygun hallerde) talebinde bulunabilir,
işlenmesine itiraz edebilir veya Kişisel Verilerinizin taşınırlığını talep edebilirsiniz. Lütfen talebinizi
aşağıda “Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz veya şikayet bildirebilirsiniz?” bölümünde belirtildiği
şekilde bizimle iletişime geçerek bildirin. Kariyer Sitesi üzerinden girebileceğiniz başvuru süreci (ve
diğer hususlar) gereği, talebinizi yerine getirmemiz (veya tam olarak yerine getirmemiz)
gerekmeyebileceğini unutmayın. Bu durumlarda, talebin neden yerine getirilemediğini bildiren bir yazı
size iletilir.
Talebinizde lütfen hangi Kişisel Verilere erişmek veya değiştirilmesi ya da silinmesini istediğinizi
bildiriniz veya Kişisel Verilerinizin kullanımına ilişkin ne tür sınırlamalar uygulanmasını istediğinizi
belirtin.
Güvenliğiniz için, yalnızca bize talebinizi göndermek için kullandığınız belirli e-posta adresiyle
bağlantılı kişisel bilgilere yönelik talepleri uygulayacak olmakla birlikte, talebinizin uygulamaya
koyulmasından önce, kimliğinizi doğrulamanızı talep edebiliriz. Ayrıca, bazı Kişisel Verilerin,
yürürlükteki veri koruma yasaları veya diğer yasa ve yönetmelikler uyarınca taleplerden muaf
olabileceğini unutmayın.
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Ayrıca şunları yapabilirsiniz:


Bu Beyana ilişkin sorularınız için bizimle corp-hr.services@leaseplan.com üzerinden iletişime
geçebilirsiniz.



Yerel internet siteleri üzerinden çeşitli kuruluşlara ilişkin Grup Gizlilik Görevlisi ve Veri Koruma
Görevlileri ile iletişime geçebilirsiniz.



Ayrıca, ülkeniz veya bölgenizdeki veya iddia edilen yanlış davranışın gerçekleştirildiği yerdeki
bir veri koruma makamına şikayette bulunabilirsiniz (https://www.kvkk.gov.tr/).

KABUL
CV ve başvurumu LeasePlan’e göndermekle bu Beyanı aldığımı, incelediğimi ve anladığımı kabul
ediyorum.
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