6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
TEST DOLDURAN ADAY / TEST DOLDURTAN ÜYE KURULUŞ
AÇIK RIZA METNİ
Türkiye’de kurulu MOERS Kariyer Merkezi Test Eğitim ve Danışmanlık San. Tic.
Ltd. Şti (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda belirtilen şekillerde elde
ettiğimiz kişisel verilerinizin;
• Hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü şekilde,
• Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu
ve en güncel halini koruyarak,
kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,
kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını
ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını,
devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde
işlenebileceğini bildiririz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle
Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü
zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını
gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu
kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, şehir bilgisi

İletişim Verisi

Telefonu, e-posta adresi

Çalışma Verisi

Şirketi, unvanı, fatura adresi, vergi dairesi, vergi numarası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIM AMAÇLARI
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle
aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve
anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini
onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda
belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt içindeki
yahut dışındaki müşterilerimize, Kariyer.Net ile müşterilerine (Kariyer.net ya da
müşterileri üzerinden test doldurulması/doldurtulması halinde) belirlenen
amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız.
•

Toplanan kişisel verilerinizi, size ve üye kuruluşlara daha nitelikli test hizmeti
vermek, aksaklık halinde servis sağlayabilmek için size ulaşmak amacıyla
toplamakta ve üye kuruluşlar ile belirtilen amaç dışında hiçbir kurum, kuruluş ve
kişiyle bu bilgileri paylaşmamaktayız.

•

Kişisel verilerinizi talebiniz üzerine silmeyi taahhüt ediyoruz. Üye kuruluş
aracılığıyla test doldurmuşsanız kişisel verilerinizin silinme talebini bu kuruluş
üzerinden yapmalısınız. Üye kuruluş tarafından talebinizin karşılanmaması
halinde bize aşağıda verilen iletişim kanalları üzerinden başvurabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
MOERS Kariyer Merkezi Test Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti
İletişim linki: https://www.moers.com.tr
Adres: MOERS Kariyer Merkezi Test Eğitim ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti
İhsaniye Mahallesi Barbaros (110) Caddesi No: 2 Pamukaslan Apartmanı Kat: 3
D:9 Nilüfer – Bursa
Telefon: 0224 250 12 00
Müşteri destek hattı: 0850 532 80 30

