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Daiichi Sankyo Türkiye Çalışan Adayı/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni 

Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Limited Şirketi (“Daiichi Sankyo”, Daiichi-Sankyo Ünalan 

Mahallesi Libadiye Cad. Emaar Square Sit. F Blok No: 82 F/57 Üsküdar/İstanbul) olarak, 

kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 

İş Mevzuatı başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine  uygun olarak 

ve aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

Toplanan kişisel verilerinizin ne olduğu, nasıl toplandığı, neden işlendiği, ne şekilde korunduğu 

ve sahip olduğunuz hakları çalışan adaylarımıza açıklayabilmek adına bu Aydınlatma Metni’ni 

hazırlamış bulunmaktayız. Bu husus hakkında daha detaylı bilgiyi  www.daichii-

sankyo.com.tr  adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız 

içerisinde bulabilirsiniz. 

1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz ve İşliyoruz? 

İşlenen Kişisel Veriler 

• Ad-Soyad 

• T.C. Kimlik Numarası,  

• Telefon Numarası, ve Cep Telefonu 

Numarası,  

• E-Posta,  

• İkametgah Adresi,  

• Mezuniyet Durumu,  

• Mezun Olduğu Okul, 

• İş Deneyimi,  

• Çalıştığı Kurum/Kuruluşlar,  

• Sertifikalar,  

• Hobiler,  

• Fotoğraf,  

• Ücret Beklentisi,   

• Özgeçmişlerde bulunabilecek diğer 

bilgiler 

 

 

2.  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla ve Hukuki Sebeple İşliyoruz?  

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak kanunlarda 

açıkca öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
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kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru 

menfaatlerimiz kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri 

işlememizin meşru menfaat için zorunlu olması, hallerinden birinin veya bir kaçının varlığı 

halinde veya bu hallerin dışında olması halinde  açık rızanızın varlığı dahilinde, tarafımızdan 

aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:  

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 

- İşe alım süreçlerinin yönetimi ve yürütülmesi 

- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması  

- Sonradan açılacak pozisyonlarda değerlendirilmek üzere adayla iletişime geçilmesi  

- İlgili mevzuatın gereklerini ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin 

karşılanması, 

- İş başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda çalışan adayının/stajyerin işe giriş 

işlemlerinin yapılması 

 

 

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Topluyoruz? 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında, elektronik 

ortamda e-posta, insan kaynakları platformları ve insan kaynakları aracılık ajansları, Daiichi 

Sankyo kariyer portalı, Daiichi Sankyo’nin resmi web sitesi aracılığı (kısmında 

https://www.daiichi-sankyo.com.tr/servis/bize-ulasin/ HR ) ile toplanmakta ve işlenmektedir. 

4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?  

Kişisel verileriniz yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında ve amaçlarla sınırlı 

olmak üzere 

• yurtdışında mukim grup şirketlerimize (grup şirketlerine ilişkin detaylı listeyi 

https://www.daiichi-sankyo.eu/index.php?id=233 adresinden temin edebilirsiniz), 

https://www.daiichi-sankyo.eu/index.php?id=233
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• yurtiçinde ve yurtdışında mukim sınav ve değerlendirme (kişilik envanteri, ingilizce 

yeterlilik gibi) de dahil olmak üzere işe alım süreçleri kapsamında hizmet aldığımız 3. 

kişilere ve iş ortaklarımıza,  

• denetim şirketlerine,  

• kanuni bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya 

kuruluşlarına 

aktarılabilecektir.  

5. Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre İle Saklıyoruz? 

Kişisel verileriniz, başvurunuzun uygun bulunmaması halinde ve izin vermeniz şartıyla, 

başvurunuzu Daiichi Sankyo’ya iletmenizden sonraki 2 yıl ilgili aday veri tabanında 

tutulacaktır.  

 

Özgeçmişiniz Daiichi Sankyo’ya, insan kaynakları platformu, iş bulma kurumu ve insan 

kaynakları ajansı tarafından sunulmuşsa ve bu doğrultuda izin vermişseniz, kurum tarafından 

bildirilen başvurudan itibaren 2 yıllık bir süre boyunca veri tabanında tutulacaktır.  

 

Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Daiichi Sankyo Veri Saklama ve İmha Prosedürüne 

uygun olarak Daiichi Sankyo tarafından silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha 

Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama 

süreleri göz önünde bulundurulmaktadır.   

6. Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler 

Bu aydınlatma metni zaman zaman Daiichi Sankyo tarafından güncellenebilir. Aydınlatma 

metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli 

bilgilendirmeler yapılacaktır. 

7. İlgili Kişi Olarak KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir ? 

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
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• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

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, 

• KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde, başvurularınızı, www.daiichi-

sankyo.com.tr adresimizden “Kişisel Verilerin Korunması” sayfasından ulaşabileceğiniz 

Daiichi Sankyo Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ve çıktısını alarak Daiichi-Sankyo 

Ünalan Mahallesi Libadiye Cad. Emaar Square Sit. F Blok No: 82 F/57 Üsküdar/İstanbul 

yazılacak şekilde Daiichi Sankyo’ya, iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilir veya 

daiichi@hso2.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. 

 

http://www.daiichi-sankyo.com.tr/
http://www.daiichi-sankyo.com.tr/
mailto:daiichi@hso2.kep.tr

