Rijk Zwaan Gizlilik Bildirimi Kariyer
Biz kimiz?
Biz Rijk Zwaan Tarım Ticaret Limited Şirketi'yiz. (bundan sonra “Rijk Zwaan” ya da “biz” olarak anılacaktır). Bu gizlilik bildirimi
https://www.rijkzwaan.com.tr/kariyer adresi için tüm işleme faaliyetlerimizi ve kişisel verileri diğer taraflarla (yurtdışındaki bir Rijk
Zwaan şirketi de dahil olmak üzere) birlikte işlediğimiz durumları kapsar. Rijk Zwaan, Rijk Zwaan tarafından veya adına işlenen kişisel
verilerin işlenmesinden sorumlu bir denetleyicidir.
Rijk Zwaan, başvuru sahiplerinden, etkinlik katılımcılarından ve diğer ilgili taraflardan (bundan sonra birlikte “veri kişi1leri”) kişisel
verileri işler. Bu bildirimde https://www.rijkzwaan.com.tr/kariyer aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesine dair politikamızı açıklıyoruz.
Hangi kişisel verileri işlediğimizi, gizlilik ilkelerine ve bireysel haklarınıza nasıl uyduğumuzu tanımlıyoruz.
Rijk Zwaan kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için kullanır:
1.

Başvuru prosedürü. Kişisel verinizi, verildiği amaç veya amaçlara uygun olarak işleriz; örneğin bir etkinliğe ve/veya şirket içindeki
bir özel güne katılmak için kayıt veya Rijk Zwaan içinde başvurduğunuz bir pozisyona uygun olup olmadığınızı belirlemek gibi.
Bir başvuru sahibinin kişisel verileri, gönderilen başvuru yoluyla toplanabilir (özgeçmiş içindeki tüm kişisel veriler dahil olarak
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere: Tam İsim, e-posta adresi, ikamet yeri, telefon numarası), başvuru ile yapılan
görüşmelerden notlar, bir iş görüşmesi sırasında özgeçmişinizden bazı kısımları, ilgili kurslar, stajlar ve istihdam geçmişiniz ile
ilgili bilgi isteyebiliriz. Ve diğer kaynaklara (örneğin tavsiyeler ve referanslar) danışmalar ile ilgili de.
Uluslararası nitelikte boş bir pozisyona başvurulurken sağlanan kişisel veriler uluslararası personelimizle paylaşılabilir. Başvuru
sahibinin ayrıntıları, başvuru sahibinin başvurmakta olduğu iş dışında bir iş için uygun olup olmadığını görmek için Rijk Zwaan
içinde iletilebilir.

2.

Değerlendirme. Değerlendirme, Rijk Zwaan içinde bir pozisyon için uygun olup olmadığını belirlemek için ilgili başvuru sahibinin
nitelikleri hakkında daha iyi bir fikir edinmek için başvuru sürecinin bir parçası olabilir.

3.

İletişim. Farklı kanallar aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz: örneğin telefon, posta, e-posta, Twitter, LinkedIn ve Facebook. Bunu
mümkün kılmak için kişisel verileri işliyoruz.

4.

Kullanım uygulamaları. Belirli Rijk Zwaan uygulamaları için kayıt olmanız ve giriş yapmanız gerekecektir. Biz de kişisel verilerinizi
tanımlama yapmak için kullanırız.

5.

Teknik ve istatistiksel amaçlar. Rijk Zwaan'ın web sitesinin ve diğer uygulamaların ideal bir kullanıcı deneyimi sunup sunmadığını
değerlendirmek. IP adresinizi, kullandığınız web uygulamalarımızın teknik ve işlevsel amaçları için kullanabiliriz. Bu bilgi ile web
uygulamalarımızın kalitesini yönetebilir ve geliştirebiliriz.

6.

İşe alım faaliyetleri. Rijk Zwaan için, sosyal medya platformları aracılığıyla 'uyarlanmış hedef grupları' kullanıyoruz. Bunu
kendimiz yapıyoruz ve/veya bunu bizim adımıza ortaklarımız yapıyor. Bunu Facebook ve LinkedIn üzerinden hedefleme yoluyla
yapıyoruz. Bu platformlarda reklamlar (kişiselleştirilmiş) boş pozisyonlar için gösterilebilir. Veri kişileriyle de boş bir pozisyon ile
ilgili olarak iletişim kurulabilir. Buna ek olarak, istatistiksel araştırma ve bizim işe alım ve seçim prosedürümüzün olası
iyileştirilmesi için de kişisel veriler kullanılabilir

7.

Genel bilgiler. Veriler genel bilgi göndermek için kullanılabilir, örneğin Rijk Zwaan'ın organizasyonu veya boş pozisyonlar
hakkında.
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Rijk Zwaan kişisel verileri aşağıdaki hukuki dayanaklara göre işler:
1. Bir sözleşmenin yerine getirilmesi. Kişisel verileri bir sözleşmeye girmeden önce veya bir sözleşme yürütmek için işleriz.
2. Meşru menfaat. Kişisel verileri meşru menfaat temelinde işleriz, Rijk Zwaan için uygun olup olmadığınızı belirlemek gibi.
3. Yasal yükümlülük. Kişisel verilerinizi mevzuat ve yönetmelikler gereği işlememiz zorunlu ise işleriz.
4. Onay . Belirli amaçlar doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi için izin verdiyseniz kişisel verileri işleriz. Bu onayı istediğiniz
zaman geri çekebilirsiniz.
Rijk Zwaan kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşıyor mu?
Evet, Rijk Zwaan, hosting hizmeti, çeviriler ve diğer hizmetler gibi faaliyetleri işlemek için üçüncü taraf işleyiciler kullanır. Rijk Zwaan
ve ortak şirketleri dünya çapında faaliyet gösterir ve sizi bilgilendirmek veya diğer pozisyon boşluklarını size sunmak için gerekli
olması durumunda kişisel verileri paylaşır. Bunu her zaman dikkatli bir şekilde yapıyoruz ve bunun için kişisel verilerinizin
korunmasını sağlamak için gerekli kurumsal, teknik ve sözleşmeli önlemleri alıyoruz. Yasalar gerektirdiğinde kişisel verilerinizi ilgili
makamlarla paylaşacağız.
Kişisel verileri ne kadar süre saklıyoruz?
Biz yeni uygun boş pozisyonları ve organizasyonları size bildirmek ve bir (yeni) başvuru için bu verileri kullanmak adına kişisel verileri
güvenli bir ortamda iki yıl saklıyoruz.
İlgili veri kişisi, kişisel verilerini silmemizi isteyebilir ve bu verileri, etkinlikten veya başvuru prosedürünün bitiminden sonra mümkün
olan en kısa sürede sileriz.
Rijk Zwaan kişisel verilerinizi nasıl korur?
Rijk Zwaan, kişisel verilerin kaybolmasına veya yetkisiz işlenmesine karşı uygun teknik ve kurumsal önlemler almıştır. Bu amaçla, Rijk
Zwaan, güvenli sunucular, periyodik olarak yürütülen yazılım güncellemeleri, güvenlik duvarları, şifreleme ve kişisel verilerin
saklandığı yerlerin fiziksel güvenliği de dahil olmak üzere çeşitli güvenlik teknikleri kullanır.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili veri kişisi hakları:
Bireylerin haklarına saygı duyuyoruz:
 Bilgi ve erişim hakkı: Sizinle ilgili işlediğimiz kişisel verilere ilişkin genel görünüm talep edebilirsiniz;
 Düzeltme: Sizinle ilgili yanlış bir bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyorsanız, bunu düzeltiriz;
 Unutulma hakkı: Sizinle ilgili işlediğimiz kişisel verilerin silinmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinize başka amaçlar için
(örneğin yönetimsel ve yasal yükümlülüklerimiz için) ihtiyaç duymamız mümkündür ve bu durumda bu verileri yine de işlemek
zorunda kalırız;
 Kısıtlama: Kişisel verilerinizi yanlış veya hatalı işlediğimizi düşünüyorsanız, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı
isteyebilirsiniz;
 İtiraz: Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ederseniz, bu işleme faaliyetini mümkün olan en kısa sürede sonlandırırız;
 Veri taşınabilirliği: Kişisel verilerinizin üçüncü bir tarafa aktarılmasını istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin;
 Onayın geri çekilmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz onayı istediğiniz zaman geri çekilebilirsiniz.
Haklarınızdan birini kullanmak mı istiyorsunuz? Lütfen bizimle kvkk@rijkzwaan.com.tr adresinden iletişime geçin. Talebinizi aldıktan
sonra size en kısa sürede cevap vereceğiz.
Diğer internet sitelerinin bağlantıları ve sosyal medya
Üçüncü tarafların internet sitelerine çeşitli Rijk Zwaan internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Bu gizlilik bildirimi, bu üçüncü taraf
internet siteleri için geçerli değildir. Rijk Zwaan, bu internet sitelerinden veya kişisel verilerin üçüncü tarafların internet siteleri
tarafından işlenmesinden sorumlu değildir.
Çerezler
Bu Rijk Zwaan internet sitesi, internet sitesini ziyaret ettiğiniz anda çerezleri yerleştirir. Çerezler, bir internet sitesi tarafından
bilgisayar, tablet veya mobil cihazlara veya diğer elektronik araçlara yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır.
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Bu internet sitesi aşağıdaki çerezleri yerleştirir: Google Analytics (_pk ve _ga ile başlar). Çerezleri tarayıcı ayarlarından
yönetebilirsiniz.
Sorular
Bu gizlilik bildirimi veya kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa, aşağıda sayılan yöntemlerden
birini kullanarak şirketimize başvurabilirsiniz:
-Islak imzalı dilekçenizi Gençlik Mah. 1330 sok. Güneş Apt. No:11 K:1/6 07100 Antalya Türkiye adresine göndererek,
- Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte şirketimize bizzat başvurarak,
- Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@rijkzwaan.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
-Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle r.zwantarim@hs01.kep.tr kayıtlı
elektronik posta adresimize göndererek şirketimize iletebilirsiniz.
Yukarıda sayılan başvurularda;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu bulunması zorunludur.
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
Talebiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)’in 6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten
itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir
maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı
öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

Bu gizlilik politikasını zaman içerisinde değiştirme hakkını saklı tutmaktayız.
Bu gizlilik politikası en son Mart 2020’de değiştirilmiştir.
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