KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA
Urart Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği ve Tic. A.Ş. (“Dufry Türkiye”) olarak başta temel hak ve
özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması
ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimizin
KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin
ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize
sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak
şekilde kullanılmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı
İş başvurunuzun uygun olduğunuz pozisyonlar için değerlendirilmesi, Dufry Türkiye’nin yurt içinde
bulunan diğer grup şirketlerindeki açık pozisyonlar için onayınıza istinaden kişisel verilerinizin
paylaşılması ve sizinle iletişime geçilmesi, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
idari ve özlük işlerimizi planlayabilmek, şirketimiz bünyesinde çalışabileceğiniz konumu doğru bir şekilde
belirleyebilmek, şirket süreçlerimizin hukuka ve şirket politikalarımıza uygun yürütülebilmesi amacıyla iş
başvuru formunda, özgeçmişinizde ve bize sunduğunuz diğer belgelerdeki aşağıdaki kategorilerde
gösterilen kişisel verilerinizi basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda toplamakta,
kaydetmekte ve işlemekteyiz.











Kimlik Bilgisi
İletişim
Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlem Güvenliği
Mesleki Deneyim (Kariyer Gelişimi İçin Katıldığı Aktiviteler ve Kurslar, geçmiş iş deneyimi)
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Dernek Üyeliği (Sadece bize kendiniz tarafından iletmeniz durumunda işlenecektir.)
Vakıf Üyeliği (Sadece bize kendiniz tarafından iletmeniz durumunda işlenecektir.)
Sağlık Bilgileri
Diğer Bilgiler (Askerlik durumu, yabancı dil, sürücü belgeleri, güvenlik testi sonuçları, genel
yetenek testi, kişilik envanteri sonuçları vb.)

Yukarıdaki amaçların yanı sıra kişisel verileriniz, şirket süreçlerimizin verimliliğini sağlayarak, hukuka ve
usulüne uygun yürütülmesi için danışmanlık aldığımız firmalar ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, kanuni
yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizi emniyet müdürlükleri gibi resmi
merciler ile gerekmesi halinde paylaşılmaktadır. Ancak sağlık ile ilgili verileriniz, işe alımınız yapılmadığı
sürece hiçbir şekilde herhangi bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel verilerinizden olan sağlık bilgilerinizin (engellilik bilgileri) işlenmesi bakımından
KVKK m.6 uyarınca hukuki sebep olarak açık rızanıza dayanmaktayız.
Söz konusu kişisel verilerinize, bilgi teknolojileri desteği aldığımız firma tarafından veri güvenliğiniz
sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak erişim sağlanmaktadır. Bunun dışında söz konusu
kişisel verileriniz herhangi bir taraf ile paylaşılmamaktadır.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı
bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde
toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, KVKK m.5/2 ve 6/3 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte
ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:
- Açık rızanız
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel verilerinizi işlemek için KVKK kapsamında gerekmesi halinde açık rızanıza başvuruyoruz. Açık
rızanıza istinaden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerimiz bakımından açık rızanızı her zaman
geri alma hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Açık rızanızı geri almak için
support@antalyadutyfreeshop.com adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.
KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, Dufry Türkiye’ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına
sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda Bilgi Edinme Başvuru
formuna Şirketimizin http://www.netnuancedf.com/kvkk.php adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Veri Sorumlusu:
Urart Gümrüksüz Mağaza İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş.
Kemankeş Karamustafa Paşa Mah., Kemankeş Cd. Fransız Geçidi İş Merk. No:53 C Blok K:2 D:20-22,
Karaköy- Beyoğlu / İstanbul
Tel: [02423303563]
Fax: [02423303178]
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: [286458]
http://www.netnuancedf.com
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