KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Yolda Lojistik ve Teknoloji Servisleri Anonim Şirketi (“Yolda.com” veya “Şirket”) tarafından
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
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Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi• Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri Kategorisi

Açıklama

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurmak amacıyla ve İş Mevzuatı
kapsamında almakla yükümlü olduğumuz
ikametgâh, adres, telefon numarası gibi iletişim
bilgilerini sizden talep etmekte ve işlemekteyiz.

Finansal Veri

Maaşınızı, avanslarınızı, maaşınız üzerinde
gerçekleşen haciz işlemlerini yönetebilmek ve
yürütebilmek
amacıyla
banka
hesap
bilgileriniz (IBAN), brüt ve net maaşınız gibi
finansal verilerinizi işlemekteyiz.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İş
Mevzuatı
kapsamındaki
kanuni
yükümlülüklerimizi
yerine
getirebilmek,
aramızdaki iş ilişkisini yönetebilmek amacıyla
sağlık raporları, engellilik durumu, iş kazaları
ile adli durumunuza ilişkin veriler gibi özel
nitelikli kişisel verilerinizi elde etmekte ve açık
rızanıza istinaden işlemekteyiz.

Eğitim Verisi

Aramızdaki iş ilişkisinin kurulabilmesi amacıyla
daha önce edindiğimiz özgeçmişinizde yer alan
bilgilerin doğruluğunu teyit edebilmemiz için
diploma ve sertifika gibi eğitiminize dair verileri ve
Şirket tarafından size verilen eğitimlere ilişkin
verileri elde etmekte ve işlemekteyiz.

Görsel ve İşitsel Veri

Özgeçmişinizde yer alması halinde
fotoğraflarınız gibi görsel ve işitsel verilerinizi
elde etmekte ve işlemekteyiz.

Çalışma Verisi

Aramızdaki iş ilişkisinin yürütülmesi ve kanuni
yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla iş
giriş bilgileri, işe giriş ve işten çıkış tarihleri,
çalışma saatleri, geçmiş istihdam bilgileri gibi
çalışmanıza ilişkin verilerinizi elde etmekte ve
işlemekteyiz.

Askerlik Verisi

Şirket içi iş süreçlerinin yürütülebilmesi için
askerliğinizi yapmış veya yapmamış olmanız gibi
askerlik verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz.

İşlenen Verilerin Kimlere Aktarılabileceği
Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; taşıma
hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza, hizmetlerinden faydalandığımız danışmanlar, teknik
hizmet sağlayıcılar vb. tedarikçilerimize, bilgi teknolojileri şirketleri, profesyonel danışmanlar, bankalar ve
sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumu, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan şirketler, Şirket'in günlük
idari ve yazı işlerinin yürütülmesi için görevlendirilen üçüncü kişiler kanunlarda açıkça öngörülmesi ve
hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen
yetkili özel kişilere, açık rızanızı vermeniz halinde yurtdışında mukim grup şirketimiz Yolda GmbH’a
açık rızanıza dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları
kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara
uygun olarak aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında aşağıda sayılan
kanallar üzerinden toplanmaktadır.
•

E-mail adresimiz, iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi çalışan kişisel verilerinin
toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden iş görüşmelerimiz ve
iş görüşmelerimiz çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla Aramızdaki iş sözleşmesi ve iş
ilişkisi çerçevesinde gerekli olan sair belgeler, formlar aracılığıyla,

•

Şirket’e ait veya Şirket kontrolünde bulunan işyerleri kanalıyla,

•

İstihdam ilişkisi çerçevesinde Şirket’e teslim edilmesi gereken işe giriş belgeleri aracılığıyla, •

•

Çalışanlar için oluşturulan anketler, testler, gruplar, değerlendirmeler üzerinden,
Şirket tarafından çalışanlara temin edilen ve kullandırılan araç, e-mail, bilgisayar, internet,
telefonlar ve sair cihazların ve bunlar üzerindeki program/yazılımlar kanalıyla,

•

Şirket içerisinde doldurulması talep edilen performans değerlendirmeleri, karakter ve davranış
eğilim analiz testleri, yapılan görüşme notları, görüşme kayıtları ve Şirket’e ait sair belgeler,
formlar ve dokümanlar kanalıyla,

•

Şirket’e resmi makamlar tarafından iletilen hukuki belgeler ve tebligatlar aracılığıyla,

•

Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı (bordrolama, insan kaynakları, vergi ve sosyal
güvenlik danışmanlığı, işyeri sağlığı ve güvenliği, iç eğitim faaliyetleri, çalışan analizleri ve sair
alanda) iş ortakları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
•
Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
•
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
•
Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
•
İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin
gerçekleştirilmesi,
•
Özlük ve bordrolama süreçlerinin yönetilmesi,
•
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi, iş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin icrası,
•
4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi Şirketimizin tabi olduğu
mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
•

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve
raporlama yükümlülüklerine uyulması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
•
•
•
•
•
•

Özlük ve bordrolama süreçlerinin yönetilmesi,
Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
Ücret yönetimi, finans ve muhasebe işlerinin takibi,
İşten çıkış süreçlerinin yürütülmesi,
Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
İşe alımınıza ilişkin süreçlerin tamamlanması, oryantasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bu
kapsamda kullanıcı profili oluşturulması ve çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin tanımlanması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine
dayalı olarak;
•
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
•
Çalışanların talep ve şikayetlerinin yönetilmesi,
•
İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel
verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
•
Şirket içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması,
•
Yan hak ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
•
Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
•
Kariyer gelişim ve performans yönetimi,
•
İş faaliyetlerinin takibi, verimlilik ve etkinlik yönünden analiz edilmesi,
•
Acil durum süreçlerinin yönetimi,
•
Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, disiplin ve etik süreçlerinin yürütülmesi,
•
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı ile etkinlik yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
•
Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
•
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetilmesi ve iş

sürekliliğinin sağlanması,
Açık rızanızın varlığı halinde;
•
Sağlık verilerinizin özlük, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin
icrası ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmesi,
•
Dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin
özel nitelikli kişisel verilerinizin; özlük süreçlerinin yürütülmesi ve denetim
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmesi,
•
Açık rıza vermeniz halinde kimlik, iletişim, lokasyon ve özlük bilgilerinizin, yatırım
süreçlerinin
yürütülmesi amacı ile yurt dışında mukim iş ortaklarımız/hissedarlarımız ile paylaşılması,
İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•
•

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların
kullanılmadığını öğrenme,

•
•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

•

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

amacına

uygun

kullanılıp

•
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak
Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen
tarifedeki ücret alınacaktır..

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN AÇIK RIZA METNİ
Çalışan Aydınlatma Metni kapsamında; kişisel verilerinizin Yolda.com tarafından aşağıdaki
amaçlarla işlenmesini kabul ediyor musunuz?

Sağlık verilerinizin özlük, iş sağlığı ve güvenliği,
iş kazası ve meslek hastalığı süreçlerinin icrası
ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin
yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmesi,
Açık rıza vermeniz halinde kimlik, iletişim, özlük
bilgilerinizin, yatırım süreçlerinin yürütülmesi
amacı
ile
yurt
dışında
mukim
iş
ortaklarımız/hissedarlarımız ve grup Şirketimiz
Yolda GmbH ile paylaşılması,
Kişisel verilerin Aydınlatma Metnin’de yer
alan amaçlar çerçevesinde sunucular ve
yurtdışında
bulunun
üçüncü
kişilere
aktarılmasını,
Ceza mahkumiyetine ilişkin verilerinizi
hukuku yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
ve
çalışanlar
için
insan
kaynakları
süreçlerinin yürütülmesi için işlenmesi,

EVET
☒

HAYIR
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

