
Çalışan Adayı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 
 Aydınlatma Metni 

Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, 
işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının 
yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili olarak sizleri 
bilgilendirmek isteriz. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak 
aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: 

Bu kapsamda iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya 
CV’lerinizi iletmeniz durumunda “Ad, Soyad, Cinsiyet, E-posta Adresi, Fotoğraf, Telefon Numarası, 
Adres, Diploma Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Yabacı Dil Bilgisi, Yazılan 
Makale ve Yazılar” gibi kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun 
adayın belirlenmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda “ilgili kişinin temel 
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Banka kişisel verilerinizi meşru menfaat kapsamında iş ortakları ve çalışanlarıyla değerlendirme 
faaliyetlerinde destek almak üzere bazı tedarikçi şirketler ile kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. 
maddelerine uygun olarak paylaşabilir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

Banka kişisel verilerinizi iş başvuru formunu veya CV’lerinizi elden teslim etmeniz veya web sitesi 
aracılığıyla iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Banka ile 
iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Saklanması 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/-f maddesi uyarınca 1 yıl 
süreyle işlenecek ve muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, veri sorumlusu olan Bankamıza 
yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda ilgili kişi (kişisel veri sahibi) olarak; 

• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,



• Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel

verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın

giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır. Golden Global Bank web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak 
aşağıdaki yöntemlerle Banka’mıza iletebilirsiniz. 

Başvuru formu: 

1) Kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olma koşulu ile posta yoluyla,

2) Kayıtlı elektronik posta yoluyla,

3) Güvenli elektronik imza veya mobil imza vasıtasıyla,

4) Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

Aşağıda yer alan başvuru adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru yöntemine göre aşağıda 
yer alan posta, elektronik posta veya kayıtlı elektronik posta adreslerine başvuru formu gönderilebilir. 
Başvuru Formunun gönderilmesi sırasında zarf üzerine veya gönderilecek epostanın konu kısmına 
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir. 

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. 

Posta adresi  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127 B /17 Şişli/ İstanbul 

E-posta adresi  kvkk@goldenglobalbank.com.tr 

Kayıtlı E-posta adresi  goldenglobal@hs02.kep.tr 

Bankamıza yapılan başvuruya mümkün olan en kısa sürede ve talebin niteliğine göre talebin bizlere 
ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Taleplere ilişkin yanıtlarımızı yazılı 
veya elektronik ortamdan başvuru sahiplerine ulaştıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin 
eksik olması ve yahut anlaşılamaz olması halinde başvuruyu netleştirmek amacıyla başvuru sahibiyle 
iletişime geçilecektir. 

Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine 
ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim. 
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