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ENKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 
Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Bildirimi (Aday Personel) 

 
 

ENKA Spor Kulübü Derneği, Veri Sorumlusu olarak; Siz Personel Adaylarının her türlü iş başvuru sürecinde 
paylaşmış olduğu özgeçmiş ve bilgilerinize ilişkin kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet 
göstermekte ve kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak 
işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir. 

Personel Adayı olarak iş başvurusu yaparken ENKA Spor Kulübü Derneği’ne iletmiş olduğunuz ve/veya İnsan 
Kaynakları Platformları vasıtası ile ENKA Spor Kulübü Derneği’ne iletilen ve bu yolla temin edilen, Kanunun 
kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerinizi, medeni 
hal, ülke gibi demografik verilerinizin yanı sıra, eğitim durumunuz, çalışma deneyiminize ilişkin bilgiler, 
katıldığınız seminer ve hizmet içi eğitimlere ilişkin verileri hukuka uygun olarak işlenmekte ve ancak ENKA Spor 
Kulübü Derneği çalışma kriterlerine uygun olmanız ve istihdam gücünüze ihtiyaç duyulması ihtimaline binaen 
saklanmaktadır.  

İş başvurusu sırasında ENKA Spor Kulübü Derneği nezdinde çalışma amacı ile kişisel verileriniz arasında yer alan 
özgeçmiş, kimlik fotokopileri, sağlık raporları, kişilik testleri, adli sicil kayıtları tarafınızca iletilmekte ya da daha 
önce verilerinizi paylaşmış olduğunuz başlıca İnsan Kaynakları Platformları vasıtası ile ENKA Spor Kulübü 
Derneği’ne aktarılmaktadır. Personel Adayları olarak sizlerin kişisel verileri, söz konusu bilgileri bize iletme 
amacınıza paralel olarak ENKA Spor Kulübü Derneği nezdinde açık bulunan ya da ileride açılabilecek 
pozisyonlara istihdam sağlanması meşru amacı çerçevesinde, kişisel hak ve özgürlüklerinize maksimum özen 
gösterilmek suretiyle elde edilmekte ve saklanmaktadır. Söz konusu veriler ilgili özgeçmişin ENKA Spor Kulübü 
Derneği’ne iletilmesini müteakip 10 yıl boyunca saklanacak, işlenecek daha sonrasında ise silinecektir. İş 
başvurunuz sebebi ile kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik 
önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve 
işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli 
idari ve teknik tedbirler alınmıştır. 

Siz sayın adayların ENKA Spor Kulübü Derneği ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, ilgili verilerin 
tarafımızla paylaşılma amacı kapsamında, istihdam imkânlarının değerlendirilmesi amacı ile sınırlı olmak üzere 
sadece grup şirketlerimiz ile paylaşılabilmekte; bunun dışında yurtiçinde ve yurtdışında başkaca bir kurum veya 
kuruluşa aktarılmamaktadır.   

Kişisel verilerinizin ENKA Spor Kulübü Derneği tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
• Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,  
• Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
• Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,  
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme,  
• Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini 

talep etme.  
haklarınız bulunmaktadır. 
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Söz konusu hakları kullanabilmeniz için, http://www.enkaspor.com/wp-
content/uploads/2018/08/ENKA_Spor_Kulubu_Veri_Bilgi_Basvuru_Formu.pdf adresindeki Kişisel Veri Bilgi 
Talep Formu’nun doldurulması suretiyle; 

• Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak teslim edilebilir, 
• İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Genel Müdürlüğümüz adresine gönderilebilir, 
• Güvenli elektronik imzayla imzalayarak ya da müşteri olmanız halinde kayıtlı elektronik posta adresini 

kullanmak suretiyle; enkasporkulubu@enka.hs03.kep.tr adreslerine e-posta ile iletilebilirsiniz. 
 

Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talepleriniz en kısa sürede ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde 
cevaplandırılacak olup talep etmiş olduğunuz bilgiye ilişkin olarak cevabın 10 sayfadan az olması durumunda 
herhangi bir ücret talep edilmeyecek, 10 sayfayı aşması durumunda ise aşan sayfa başına 1 TL ücret alınacaktır. 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda 
bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Aday Personelin kendi el yazısı ile aşağıdaki açıklama alanına “Okudum, anladım” yazması gerekmektedir. 

 

 

Tarih: 

Ad Soyad:  

İmza: 

 

 

 

Açıklama Alanı: 

mailto:enkasporkulubu@enka.hs03.kep.tr

