ADAY ÇALIŞANLAR ve STAJYERLER İÇİN 6698 SAYILI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA AYDINLATMA BEYANI

Değerli Aday Çalışanlarımız/, Stajyerlerimiz,
Uran Holding A.Ş. olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan
sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması
ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

I- Veri Sorumlusu
Uran Holding A.Ş. olarak kişisel verilerinizi, KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak
işlemekteyiz.
Uran Holding A.Ş. (www.uranholding.com) web sitesi ile şirketimiz KVKK kapsamında
“Veri Sorumlusu”dur.

II- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz Uran Holding A.Ş. tarafından grup şirketlerinin ana ve yan faaliyetleri
kapsamında, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
genel kullanım alanlarımızda bulunan video kamera görüntülerinden yararlanmak suretiyle
sahip olduğumuz binalar içinde bulunanların güvenliğinin sağlaması, gerektiğinde yasal
haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Uran Holding A.Ş.
tarafından işlenebilecektir:

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; bu metnin (II) fıkrasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi
doğrultusunda şirket yetkililerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (II) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için
KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya
otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. (İlgili
kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime
geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata
geçilmesi, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi yolu ile)

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu
haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri
doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
a) info@uranholding.com adresine mail atarak, b-) uran.holding@hs03.kep.tr şeklindeki
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, c-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış
kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile
veya ilgili kişi tarafından daha önce Uran Holding A.Ş.’ ne bildirilen ve sistemimizde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği
diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenecek kişisel
verilerinize yönelik tarafınıza bilgilendirme yapılmıştır.

Uran Holding A.Ş.

