İçtem Legal: İçtem, Gürün Yılmaz, Yağmur Hukuk Bürosu
Çalışan & Yasal Stajyer & Kısa Dönem Stajyer Adayı Aydınlatma Metni
İçtem Legal: İçtem, Gürün Yılmaz, Yağmur Hukuk Bürosu olarak siz değerli
müvekkillerimizin kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda,
veri sorumlusu sıfatıyla İçtem Legal: İçtem, Gürün Yılmaz, Yağmur Hukuk Bürosu (“İçtem
Legal” veya “Hukuk Bürosu”) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri
güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu
sıfatıyla İçtem Legal tarafından, Kanun’un 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup,
kişisel verilerinizin işleme amaçları, hukuki sebebi, aktarım grupları ve Kanun kapsamındaki
haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
1.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan veya stajyer yahut 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
kapsamında yasal stajyer olarak istihdam edilmek amacıyla İçtem Legal’e ilettiğiniz
özgeçmişinizde yer alan aşağıdaki kişisel verileriniz İçtem Legal tarafından işlenmektedir.
Kimlik Verisi

Ad, Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi, (var ise) Baro Sicil
Numarası

İletişim Verisi

Telefon Numarası, E-posta Adresi, Adres

Mesleki Deneyim Verisi

Mesleki Deneyime İlişkin Veriler, Öğrenim Durumu,
Sertifika Bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf (Özgeçmişte yer alıyor ise)

Özel Nitelikli Kişisel Veri (var ise) Dernek, Vakıf veya Sendika Üyeliği
Diğer Veriler

2.

(erkek adaylar için) Askerlik Durumu
Özgeçmişinizde Yer Alan Sair Bilgiler

Bilgisi,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYNAĞI

Kişisel verileriniz İçtem Legal tarafından, özgeçmişinizi Linkedin gibi platformlar aracılığıyla
yahut info@ictemlegal.com adresine ilettiğiniz e-postalar vasıtasıyla İçtem Legal ile
paylaşmanız suretiyle doğrudan sizlerden temin edilmektedir.

3.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME AMAÇLARI

İçtem Legal, yukarıda sayılan kişisel verilerinizi Veri Koruma Mevzuatı ile işbu Aydınlatma
Metni’nde yer verilen şartlar kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin
Yürütülmesi
Çalışan Adayları ile Görüşme Süreçlerinin
Planlanması
İnsan
Kaynakları
Süreçlerinin
Planlanması
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi
İletişim Verisi
Mesleki Deneyim Verisi
Görsel ve İşitsel Veri
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Diğer Veriler

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi
Verilmesi
4.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın
varlığı halinde işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ancak açık rızanızın varlığı halinde yurt
dışında bulunan sunucularda saklanabilecektir.
İçtem Legal, ilk paragrafta yer alan hususlar hariç olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde yer
verilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan;
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İş ilişkisinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi
Doğrudan sizler tarafından alenileştirilmiş olması
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla İçtem Legal’in meşru
menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlemektedir.

5.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN
AMAÇLARI

AKTARILDIĞI

TARAFLAR

ve

AKTARIM

İçtem Legal tarafından elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve
Kanun’un 8. maddesinde sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak açık rızanız
bulunmaksızın yurt içinde bulunan ve/veya Kanun’un 9. maddesine uygun şekilde gerektiğinde
açık rızanıza dayalı olarak yurt dışında bulunan ve listesi aşağıda yer alan iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilecektir.
•
•
•
•
•
•

6.

İçtem Legal’in hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yazılım, finans,
telekomünikasyon, sigorta, arşiv, sunucu (server) barındırma, veri tabanı, veri
merkezi, bulut (cloud) platformlarına, bunların tedarikçilerine veya bayilerine
İçtem Legal’in, kullanıcıların güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları
tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak amaçlarıyla hizmet aldığı
üçüncü kişilere
İçtem Legal’in yurt içinde bulunan finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlarına
ve bağımsız denetçiler de dahil olmak üzere bunların denetçilerine
Uyuşmazlıklar kapsamında İçtem Legal’in hukuki destek aldığı uzmanlara ve/veya
operasyonel destek aldığı avukatlara
İçtem Legal’in bağlı bulunduğu hukuk ağları kapsamında faaliyet gösteren hukuk
bürolarına
Bakanlıklar, ticaret sicil müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler, noterlikler,
mahkemeler, savcılıklar, emniyet teşkilatı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu ile bankalar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunen yetkili her
türlü kamu kuruluşlarına ve yetkili özel kişilere

VERİ SAHİBİ
HAKLARINIZ

OLARAK

KVKK’NIN

11.

MADDESİNDE

SAYILAN

Hukuk Büromuz tarafından işlenen kişisel verileriniz bakımından Hukuk Büromuz’a
başvurarak, kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmiş ise bilgi talep
etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) yurt
içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini
isteme, (vi) KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
(vii) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere (v) ile (vi) bentlerindeki işlemlerin bildirilmesini isteme
(viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme ve (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Belirtilen haklarınızı Hukuk Büromuz’a info@ictemlegal.com e-posta adresimize e-posta
göndererek, “Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza No:5 Kat :10 34398 Maslak-Sarıyerİstanbul” olan Hukuk Büromuzun adresine yazılı başvurunuzu ileterek yahut Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan sair yöntemler vasıtasıyla
Hukuk Büromuz’a başvuru yaparak kullanabilirsiniz.

