
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ  

 
Aunde Teknik (“Aunde”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işliyor, aynı 
zamanda kanunlarda öngörülen idari ve teknik tedbirleri alarak verilerinizin korunması için 
elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri 
hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz. 
 

 
Aunde tarafından Site Kullanıcıları’na ait alınan kişisel veriler aşağıdaki gibidir; 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ 

Kimlik Verisi Ad soyad bilgisi 

İletişim Verisi E-posta adresi 

İşlem Güvenliği Verisi İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adresi 

Diğer Veriler İletişim içeriği 

 
Kişisel verileriniz, iletişim sekmesi üzerinden ve Site’nin kullanımı sırasında tamamen ve 
kısmen otomatik olan yollar vasıtasıyla KVKK’nın 5/2-a, 5/2-ç ve 5/2-f maddeleri kapsamında 
kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ile temel hak ve 
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması 
sebepleriyle toplanmaktadır. 
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; talep ve şikayetlerinizi değerlendirebilmek ve konuya 
ilişkin dönüş sağlayabilmek ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine 
getirebilmek amacıyla işlenmektedir. 
 
Aunde tarafından Referans Kişisi’ne ait alınan kişisel veriler aşağıdaki gibidir; 
  

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ 

Bu metinde yer alan tanımlar: 

• KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

• Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 
tüzel kişi 

• Site Kullanıcıları: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler 

• Referans Kişisi: Çalışan adayı tarafından referans olarak gösterilen ve kişisel 
verileri işlenen gerçek kişiler 

• Site: www.aundeteknik.com  

http://www.aundeteknik.com/
http://www.aundeteknik.com/


Kimlik Verisi Ad soyad bilgisi 

İletişim Verisi Telefon numarası 

Mesleki Deneyim Verisi Çalışılan şirket ve buradaki unvan 

Diğer Veriler Aday hakkındaki referans açıklaması 

 
Kişisel verileriniz, çalışan adaylarının doldurmuş olduğu iş başvuru formu ve firma yetkilimizle 
gerçekleştirdiğiniz konuşmalar ile kısmen otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla 
KVKK’nın 5/2-f maddesi kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşuluyla 
veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması sebebiyle toplanmaktadır.  
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; iş başvuru formlarında belirtilen bilgilerin doğruluğuna 
ilişkin teyidi gerçekleştirmek amacıyla işlenmektedir. 
 
Kişisel verileriniz;  
 

• İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi 
amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına, 

• Hizmet kalitemizi arttırmak ve iş organizasyonumuzu sağlamak amacıyla grup 
şirketlerimize, 

• Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara 

• Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve 
temsilcilerinize 

 
amaçla sınırlı olmak üzere aktarılabilmektedir. 
 
İşlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklar kapsamında 
taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, 
mobil imza ya da daha önce belirttiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta 
adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da 
uygulama vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz. 
 
 
 


