
 

Conduent Şirketler Grubu - Kişisel Bilgi Yönetimi Açıklama Bildirimi  
Başvuru sahipleri ve Adaylar için 

 
Conduent Business Services, LLC ve iştirakleri, (“Conduent”, “biz”, “bizler”, “bizim”), gizliliğin sizin için önemli olduğunu anlar. İşbu 
Bildirim'in sonundaki listede belirtilmiş olan Conduent iştirakleri , veri sorumlusu ve/veya veri işleyici sıfatları dahilinde kişisel 
verilerinizi işleyebilirler. Gizliliğinize saygı duymayı ve kişisel verilerinizi korumayı taahhüt ediyoruz. İşbu İşe Alım Gizlilik Bildirimi 
(“Bildirim”), işe alım süreçlerimiz ve programlarımız ile bağlantılı olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi ve muhafaza ettiğimizi 
açıklamaktadır. 

İşbu Bildirim, yalnızca iş başvuruları, potansiyel çalışan adayları ve opsiyonel işe alım programlarımız ve etkinliklerimiz için geçerlidir. 
Çalışanlarımız, bireysel iş başvurusunda bulunmayan ve doğrudan işgücüne katılan personel takviyesi sağlayan bağımsız yükleniciler, 
müşteriler veya Conduent tarafından farklı amaçlarla toplanan diğer kişisel veriler için geçerli değildir. 

İşbu Bildirim'de kullanıldığı üzere “kişisel veri” veya “kişisel bilgi” (birbirleri yerine kullanılabilecektir) terimlerinin anlamı, gerek yalnız 
başına veya farklı veriler ile bir arada olarak başvuru sahibi veya iş, staj, gönüllü çalışma, koşullu çalışma için potansiyel adayları 
tanımlayan, bizimle çalışmak için yapılan başvurunun bir parçası olarak tarafımıza sunulan, işe alım çalışmalarımızın bir parçası olarak 
tarafımızca toplanan ve/veya tarafımızca farklı şekillerde doğrudan istihdam veya iş ilişkisi amaçları ile elde edilen (profesyonel işe alım 
veya personel tedarik şirketleri tarafından elde edilen) bilgilerdir.  

İlgili işleme faaliyetlerinin, yürürlükteki yasaların gereklilikleri ile çelişmemeleri durumunda, kişisel verilerinizi işbu Gizlilik Bildirimi'ne 
uygun olarak işleriz, ki bu durumda, yürürlükteki yasalar üstün gelecektir. 

Tarafımıza kişisel verileri sunarak, aşağıdaki hususları kabul edersiniz: 

• Bu bildirimi incelediğinizi ve kişisel Bilgilerinizi işbu Bildirime uygun şekilde kullanmamızı kabul ettiğinizi. 

• Kişisel bilgilerinizin, ülkeniz ile aynı düzeyde veri koruması sağlayamayacağı kabul edilen ülkelere transfer edilmesi 
de dahil olmak üzere, işbu Bildirim'de belirtilen amaçlar ile ve belirtildiği biçimde aktarılabileceğini ve 
işlenebileceğini. 

• Tarafımızca talep edilen bilgileri vermek zorunda olmadığınızı fakat belirli bilgileri vermemenizin başvuruda 
bulunmanıza veya adaylığa devam etmenize engel teşkil edebileceğini. 

• İşbu Bildirimin, Conduent tarafından işe alınan adaylara sunulan herhangi bir iş sözleşmesinin bir parçasını teşkil 
etmediğini. 

• Aday kişisel verilerini bize göndermeniz için gerekli olan uygun bildirimleri sağladığınızı ve başkalarının kişisel 
bilgilerini aktarmak için gerekli olan onayları aldığınızı.  

Topladığımız kişisel bilgiler 

Eğer belirli bir unvana veya unvanlara başvurur iseniz, sizden talep edeceğimiz veya yasalarca toplamak zorunda olduğumuz kişisel veri 
türleri, unvanın bulunduğu ülkenin gereklilikleri doğrultusunda belirlenmekte olup, mütemadiyen ikamet ettiğiniz ülkeye göre 
belirlenmeyebilir. Birden fazla unvan için başvurur veya başvurduğunuz görevin birden fazla ülkede mevcut olması halinde, sizden 
talep edeceğimiz kişisel veri türleri ve işleme yöntemlerimiz, ilgili unvanın bulunduğu tüm ülkelerin gereklilikleri doğrultusunda 
belirlenecektir. 

Nezdimizde bir görev için başvurmanız halinde, genellikle kişisel verilerinizi doğrudan sizden toplarız, bu bilgiler isminiz, adresiniz, 
iletişim bilgileriniz, iş ve eğitim geçmişiniz, başarılarınız, sınav sonuçlarınız, referanslarınız, işveren geri bildirimleriniz ve adaylığınız ile 
almak istediğiniz görevlere ilişkin genel bilgiler gibi bilgilerdir. Bir işe alım hizmeti veya sosyal medya platformu kullanmanız ve kişisel 



verilerinizi, olası bir iş başvurunuz durumunda sizinle iletişim kurabilmemizi sağlayacak şekilde açık hale getirmeniz halinde, başkaları 
tarafından tarafımıza sunulan kişisel verilerinizi toplamamız da mümkündür.  

Topladığımız, kullandığımız, muhafaza ettiğimiz ve ifşa ettiğimiz bazı kişisel bilgiler daha hassastır ve dünyanın bazı bölgelerinde bu 
veriler “özel kategoriler” olarak adlandırılabilir. Bu Bildirim’de kullanıldığı şekliyle, Hassas Kişisel Bilgiler, aşağıdakileri içeren, ortaya 
çıkaran ve/veya bunlarla birleştirilen kişisel bilgilerdir: 

➢ pasaport numarası, sosyal güvenlik veya sosyal sigorta numarası, vergi mükellefi kimlik numarası gibi benzersiz devlet 
tanımlayıcıları, yabancı kayıt numarası, ehliyet numarası, dünya çapında herhangi bir devlet kuruluşundan ulusal 
veya devlet kimlik numarası/kodu veya benzeri kodlar; 

➢ kredi/banka kartı numaraları ve/veya herhangi bir güvenlik kodu, kimlik doğrulama kodları, erişim kodları, son 
kullanma tarihleri veya bir kişinin kişisel finansal hesabını tanımlayabilecek veya bunlara erişim izni verebilecek 
parolalar da dahil olmak üzere kişisel finansal hesap numaraları;  

➢ bilgisayarlar, elektronik cihazlar, finansal hesaplar, çevrimiçi hesaplar veya hizmetler için şifreler, PIN'ler veya diğer 
erişim kodları;  

➢ Bir bireyin tıbbi tedavisi, zihinsel veya fiziksel durumu, tıbbi tanı veya tedavi için ödeme veya bir sağlık hizmetleri 
uzmanı tarafından tanı ile ilgili bilgileri içeren tıbbi bilgi veya sağlık durumu;  

➢ sağlık sigortası kimlik numaraları, ödeme talepleri ve herhangi bir kayıt dahil sigorta veya maluliyet bilgisi;  
➢ yüz özellikleri, parmak izleri veya retinal görüntüler gibi biyometrik veriler;  
➢ kredi notları ve diğer kredi değerliliği bilgileri (kredi durumu, kredi kapasitesi, karakter, genel itibar, kişisel özellikler 

veya yaşam tarzı dahil);  
➢ cinsel yaşam, cinsel davranış veya cinsel yönelim ile ilgili bilgiler;  
➢ ırksal veya etnik köken;  
➢ politik görüşler, felsefi inançlar veya dini inançlar;  
➢ sendika üyeliği;  
➢ arka plan kontrollerine ilişkin bilgi;  
➢ fiili veya itham edilen suç geçmişi ile ilgili bilgiler;  
➢ genetik bilgi; veya  
➢ Sağlanırken hassas olduğu, bilgiyi sağlayan kişi veya kuruluş tarafından belirtilen veya yerel olarak geçerli yasalar 

doğrultusunda hassas olarak muamele edilmesi gerekli olan bilgiler dahil olmak üzere, içeriğine ve/veya işleme 
bağlamına göre, yetkisiz bir işleme veya ifşa edilmeye maruz kalması durumunda bir kişiye önemli ölçüde utanç veya 
zarar verebilecek olan bilgiler. 

Hassas Kişisel Bilgilerinizi sadece kullanılması gerektiği yerde, zamanda ve yürürlükteki yasalarda öngörüldüğü şekilde ve yalnızca sizinle 
iş veya sözleşme ilişkisi tesis edip etmeme hususunu belirleme amaçları doğrultusunda toplayacak, kullanacak, muhafaza edecek  ve 
açıklayacağız. Yürürlükteki yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe veya izin verilmedikçe, Hassas Kişisel Bilgilerinizi açık muvafakatinize 
istinaden işleyeceğiz. İlgili yasalar tarafından izin verilmediği takdirde, bir aday hakkında Hassas Kişisel Bilgileri elde etmeye 
çalışmayacak ve toplamayacağız. Bu tür bir bilgiyi talep etmek zorunda kalabiliriz, örneğin, eğer ayrımcılık ile mücadele yasalarına 
uymak zorunda olduğumuz bir ülkede çalışmanız amacı ile sizi işe alıyor isek veya adayların sabıka kayıtları, dil yetkinlikleri, mesleki 
ruhsat durumu veya başvurmakta olduğunuz göreve ilişkin diğer belirli yetkinliklerine ilişkin olarak taramamız gerektiği durumda. 

Kişisel bilgilerinizin kullanımı 

Kişisel verilerinizi, aşağıdakiler dahil olmak üzere yasal insan kaynakları ve iş yönetimi amaçları doğrultusunda topluyoruz ve 
kullanıyoruz: 

• olası işe alımın yanı sıra gelecekte doğabilecek ihtiyaçlar için adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi; 

• işe alım ile ilgili kayıt tutma; 

• çeşitlilik ve dahil etme gereklilikleri ve uygulamaları da dahil olmak üzere yasal gerekliliklerle uyumun sağlanması; 

• yürürlükteki yasaların izin verdiği şekilde sabıka kaydı kontrollerini gerçekleştirmek; 



• yürürlükteki yasaların yetkilendirdiği veya izin verdiği ölçüde yasal haklarımızı korumak; veya 

• bir veya daha fazla kişinin sağlık veya güvenliğinin tehlikede olabileceği acil durumlar için. 

Ayrıca, işe alım sürecimizi iyileştirmek ve başarılı adayları çekebilme kabiliyetimizi geliştirmek adına kişisel verilerinizi veya toplu, takma 
isim verilmiş ve/veya tanımlanmamış verilerinizi de analiz edebiliriz.  

Gelecekteki işe alım fırsatları için sizi değerlendirmek üzere kişisel verilerinizi saklamak isteyebiliriz. Böyle bir durumda, bir iş imkanı 
için resmi bir başvuruda bulunmadan önce veya sonra, Conduent hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacak işe alım 
programlarımızdan birinin parçası olmak için onayınızı alacağız. Bu işe alım programları tamamen isteğe bağlıdır.  

Bir işe alım programına katılır, ancak daha sonra katılımınızı sonlandırmak isterseniz, lütfen iş bu Bildirimin Bize Ulaşın bölümünde 
açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin.   

Kişisel bilgilerinizi açıklama şeklimiz ve ve uluslararası aktarımlar 

Kişisel verilerinize, başvuruda bulunduğunuz unvanın bulunduğu ülkedeki çalışanlar ve görüşmecilerin yanı sıra Conduent uluslararası 
şirketler grubu dahilindeki diğer ülkelerde çalışan işe alım ve mülakat görevlilerince erişim sağlanabilir. Conduent bünyesinde idari 
görevleri üstlenen kişiler ve bilgi teknolojisi personelleri de aynı şekilde, işlerini ifa edebilmek amacıyla kişisel bilgilerinize erişebilirler. 
Bunun yanı sıra, kişisel bilgilerinizi işlememize yardımcı olabilecek üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları da kullanıyoruz; örneğin, işe alım 
yazılım sistemleri, başvuru sahibi izleme sistemleri ve bilgi teknolojisi iletişim sistemleri (örneğin e-posta platformu sağlayıcıları ve 
çevrimiçi görüntülü mülakat hizmeti sağlayıcıları gibi) için uygulama sağlayıcıları. Ayrıca, kişisel verilerinizi, işe alım, istihdam öncesi 
tarama ve test (işe alma testleri veya çevrimiçi veya telefonla mülakatlar ve işe alım uygulamalarımızı geliştirmek dahil olmak üzere) 
konusunda bize yardımcı olabilecek diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile de paylaşıyoruz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları 
tarafından kişisel verilerin işlenmesinin işbu Gizlilik Bildirimi ile tutarlı olmasını ve kişisel verilerinizin gizliliği, mevcudiyeti ve 
bütünlüğünün uygun şekilde korunmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış süreçleri sürdürmekteyiz.  

Şirketin tamamının veya bir kısmının yeniden yapılanma, şirket birleşmesi, satışı, ortak girişim, temlik veya diğer devir veya tasarruf 
hakkı verilmesine konu olması halinde kişisel verilerinizin yanı sıra mali ve yasal bilgilerinizin de ardıl veya olası ardıl kişilere açıklanması 
söz konusudur.  

Bazı kişisel bilgileri şu nedenlerle diğer üçüncü taraflara açıklamamız gerekebilir: (i) yasaların gerektirmesi halinde; (ii) yasalarca yetki 
verildiği veya izin verildiği ölçüde yasal haklarımızı korumak için; veya (iii) bir adayın veya başka bir bireyin sağlığının veya güvenliğinin 
tehlikede olabileceği acil durumlarda.  
 
Küresel bir şirket olarak kişisel bilgilerinizi, bulunduğunuz ülkeden farklı ülkelerde bulunan Conduent iştirakleri ve üçüncü şahıslar için 
çalışan kişilere erişilebilir olacak şekilde aktarmamız gerekebilir. Bu ülkelerden bazıları, kişisel bilgileriniz için bulunduğunuz veya kişisel 
bilgilerinizin orijinal olarak toplandığı ülke ile aynı düzeyde koruma sağlamayabilir. Bu tür aktarımlar yapıldığında ya da tasarlandığında, 
bu kişisel bilgilerin sadece yürürlükteki yasalara uygun olarak aktarıldığından emin olmak için tasarlanmış adımları atacağız.  
 
Conduent iştiraki veya bir üçüncü tarafa bu gibi aktarımlar yapmamız gerekiyorsa, bu kişisel bilgilere erişimin alıcısına, bu  bilgileri 
yeterli düzeyde korumak için etkin bilgi güvenliği, gizlilik ve sözleşme denetimleri uygulanmasını sağlamak için tasarlanmış adımları 
atacağız. Kişisel verilerinizi aktarmadan önce uygulanabilir olduğu durumda veya şekilde, aşağıdaki hususlardan birini veya daha 
fazlasını sağlamak için tasarlanmış olan adımları atacağız: (i) Alıcı, yeterli koruma sağlayan bir veri koruma yasal çerçevesine sahip 
olduğu tespit edilen bir ülkede bulunmaktadır; (ii) Alıcı, Gizlilik Kalkanı onaylıdır; (iii) aktarıma izin veren, uygun onaylanmış sözleşme 
maddelerini imza altına almak; (iv) verilerin türü ve aktarımda yer alan kullanımı için alıcıyla geçerli olan bağlayıcı kurallar tesis etmek; 
(v) spesifik muvafakatiniz olması (bu veri türü için yürürlükteki yasaların gerektirmesi halinde); (vi) geçerli yasalar kapsamında yasal 
olarak izin verilen başka bir amaç doğrultusunda aktarımı gerçekleştirmek; bu amaçlara, yararınıza, kamu faydası için, yasal hak 
talepleri veya yasal faydaları savunmak için, sizin veya onların muvafakat veremiyor olduğunuz durumda kendinizin veya lehtarlarınızın 
hayati çıkarlarınızı savunmak veya bir sözleşmesel yükümlülük tesis veya ifa etmek dahildir.   



Aksi bildirilmedikçe ve belirli bir aktarımla ilgili tarafınızdan belirli bir muvafakat istenmediği sürece, bu bilginin alıcısının, kişisel 
bilgilerinizi, bulunduğunuz ülkenin gizlilik şartlarına uygun olarak korumak için makul adımları alamaması halinde, Conduent, kişisel 
bilgilerinizi bulunduğunuz ülkenin dışına aktarmayacaktır; bu hususun istisnası, yasal olarak buna zorunlu kılınmak olacaktır.  

Veri saklama 

Yapmış olduğumuz bir iş teklifini kabul ederseniz, istihdam öncesi dönemde toplanan her türlü kişisel bilgi, personel kayıtlarınızın bir 
parçasını teşkil edebilecek olup, istihdam edildiğiniz ülkede geçerli olan yasal gerekliliklere uygun olarak saklanacaktır. Sizi işe 
almamamız halinde, yine de, yasal, mevzuatsal ve kurumsal uyum için, hak taleplerinden korunmak için, işe alım uygulamalarımızı, 
sonuçlarımızı ve etkinliğimizi analiz etmek için ve sizi, tercihleriniz ve çalışmak istediğiniz konum(lar) doğrultusunda gelecekte meydana 
gelebilecek ihtiyaçlara yönelik aday olarak değerlendirmek için kişisel verilerinizi belirli bir süre için saklayabilir veya kullanabiliriz (bu 
başvuru yaptığınız ülke ve/veya iş başvurusu yaptığınız ülkeye göre değişiklik gösterebilir). Eğer bir işe alım programına katılırsanız, 
gelecekteki işe alım fırsatları için sizi değerlendirmek üzere kişisel verilerinizi saklayabiliriz. 

Conduent nezdinde bir unvan için seçilmemiş olmanız halinde, kişisel verilerinizi, geçerli yasaların gerektirdiği süre boyunca ve geçerli 
yasaların izin verdiği veya gerektirdiği şekilde gerekli dahili uyum amaçlarımız için saklamaya devam ederiz. Kişisel bilgilerinizin bu 
doğrultuda saklanması gerekli değilse ve gelecekteki ihtiyaçlarda değerlendirilmek üzere yetenek havuzumuza katılmaya onay 
vermezseniz, başvuru veya adaylık için kullanılmış olan kişisel verilerinizi, genellikle dahili uyum için saklamamız gereken sürenin 
bitiminden itibaren, yasaların daha öncesinde gerçekleştirilmesini gerektirmemesi halinde 36 ay içerisinde siler veya kimliksizleştiririz.  

Güvenlik 

Kişisel verilerin bütünlüğünü, gizliliğini, güvenliğini ve mevcudiyetini korumak için tasarlanmış teknik, organizasyonel ve fiziksel 
önlemleri kullanırız. Diğer önlemlerin yanı sıra, yalnızca Conduent ve yasal olarak bilmesi gereken üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın 
yetkili personeline kişisel verilere erişim sağlanır; bu çalışanların ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların da gerektiği takdirde bu bilgileri 
gizli olarak ele almaları gerekir. Bu önlemlere rağmen, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinize erişemeyeceğini garanti edemeyiz. 

Haklarınız 

Kişisel verilerinizin toplandığı ve kullanıldığı amaçlar doğrultusunda doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış 
makul adımları uygularız. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin işbu Gizlilik Bildirimi ve yürürlükteki yasalara uygun olmasını sağlamak 
amacıyla tasarlanan önlemleri hayata geçirdik. 

Yürürlükteki yasalara bağlı olarak, hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri inceleme, değişiklik talebinde bulunma veya verilerin 
silinmesini talep etme hakkına sahip olabilirsiniz. Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin bir kopyasını isteme hakkınız olabilir. 

Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen bu Bildirimin Bize Ulaşın bölümünde yer alan, 

çalıştığınız bölgedeki Veri Koruma Görevlisi ile irtibat kurun.  

İlgili ve yürürlükteki yasalar uyarınca veri sahiplerine verilen tüm haklara uymayı amaçlıyoruz. Bulunduğunuz yere ve kişisel bilgilerinizin 

işlenmesiyle ilgili yasalara bağlı olarak, belirli haklara sahip olabilirsiniz. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde, aşağıdakilere 

uyacağız: 

1. Kişisel bilgilerinize erişmek, düzeltmek veya güncellemek istemeniz halinde, bunu lütfen önce erişim izni verilen self-

servis uygulamalarını kullanarak deneyin. Lütfen bu uygulamalara giriş yapın ve bilgilerinizi, söz konusu uygulamaya 

ilişkin talimatlara uygun olarak güncelleyin. 

 

2. Kişisel bilgilerinize halihazırda erişim sahibi değilseniz ve bu bilgilere erişmek veya bilgilerin kopyalarını edinmek 

istiyorsanız veya bu nitelikte bir bilgiyi silmek istiyor ve self-servis uygulamaları aracılığıyla bunu yapamıyorsanız, 

lütfen bu Bildirim içerisindeki Bize Ulaşın bölümünde belirtilen uygun iletişim gruplarına başvurun. Bu adımlar 

aracılığıyla uygun aksiyonu alamazsanız, iş başvurusunu gerçekleştirdiğiniz yerin dahil olduğu bölge için 

görevlendirilmiş olan veya başvurduğunuz unvanın bulunduğu ülkedeki ofis için görevli olan Veri Koruma Görevlisi 



ile irtibat kurabilirsiniz. Bu bölgeler için VKG’lerinin bir listesi için, lütfen bu Bildirimin Bize Ulaşın bölümüne bakın. 

Bölge VKG’lerinden kabul edilebilir bir yanıt almazsanız, lütfen bu Bildirimin Bize Ulaşın bölümünde yer alan 

“Conduent Kıdemli Gizlilik Yetkilisi” ile irtibat kurun. Tarafınıza, sizinle ilgili kişisel bilgilere erişim hakkı sağlayan bir 

ülkede ikamet ediyor iseniz, talebinize, yürürlükteki yasalara uygun olarak makul bir şekilde cevap vermek için, size 

makul olarak kullanılabilir formatta bu bilgileri sağlamak dahil olmak üzere makul adımları atacağız.  

 

3. Kişisel bilgilerin işlenmesine itiraz etme hakkı veren bir ülkede ikamet ediyor iseniz, bu tür işlemelere itiraz edebilir 

ve kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep edebilirsiniz. Kanun veya dahili uyumun gerektirdiği süre 

boyunca kişisel bilgilerinizin bir kısmı veya tamamını saklamak adına bağımsız yasal uyumluluk yükümlülüklerine 

sahip olabileceğimizi lütfen unutmayın.  

 

4. Kişisel bilgilerinizi sizin muvafakatiniz doğrultusunda toplayıp işlemiş olmamız halinde, muvafakatinizi istediğiniz 

zaman geri çekebilirsiniz. Muvafakatinizi geri çekmeniz, çekmeden önce yaptığımız herhangi bir işlemenin yasallığını 

etkilemeyeceği gibi, aynı zamanda kişisel bilgilerinizin, muvafakat dışındaki yasal işleme gerekçelerine bağlı olarak 

işlenmediği anlamına gelmeyecektir. 

 

5. Bu hakkı size sağlayan bir ülkede ikamet ediyorsanız, kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanımı ile ilgili olarak bir 

veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen yerel veri koruma yetkilinize 

başvurun. (Avrupa Ekonomik Bölgesi, İsviçre ve belirli Avrupa dışındaki ülkelerdeki veri koruma yetkilileri için iletişim 

bilgileri, bölgeniz VKG ve/veya Conduent Kıdemli Gizlilik Yetkilisi ile irtibat kurarak elde edilebilir.)  

Gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumaya yardımcı olmak amacıyla, kişisel verilerinize erişiminizi sağlamadan önce kimliğinizi doğrulamak 
için makul adımları atacağız. Yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde taleplerinizi derhal soruşturmak, bunlara uymak veya herhangi 
bir şekilde yanıt vermek için makul girişimlerde bulunacağız. Koşullara ve talebe bağlı olarak, kişisel verilere erişim sağlamamıza veya 
talebinizi tam olarak yerine getirmemize izin verilmeyebilir; örneğin, bilgilerinizin üretilmesinin başka birinin kimliğini ortaya 
çıkarabilecek olması durumunda. Yürürlükteki yasaların izin verdiği hallerde talebinizi yerine getirmek için uygun bir ücret talep etme 
hakkımız ve/veya kendi isteğimiz dahilinde, yürürlükteki yasalar uyarınca taleplerinizin asılsız, aşırı veya kabul edilemez olduğu 
durumlarda reddetme hakkımız saklıdır. 

İnsan müdahalesi olmaksızın yalnızca otomatik karar verme veya profil oluşturma üzerine işe alım veya işe alım kararları 
vermemekteyiz. 

California Gizlilik Haklarınız 

Conduent üçüncü taraf doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işe alım için elde ettiği kişisel verilerinizi paylaşmaz.  

California'da mukim 18 yaşın altında bir kişi ve işbu Gizlilik Bildirimi'nin yayınlanmış olduğu sitelerde kayıtlı bir kullanıcı iseniz, sitenin 
herkese açık gönderilere izin vermesi durumunda, California İş ve Meslek Kuralları Kısım 22581, kamuya açık olarak yayınladığınız içerik 
veya bilgilerin kaldırılmasını talep edebilmenize ve elde etmenize izin verir. Lütfen ilgili erişim hakları talepleri için Bize Ulaşın bölümüne 
bir e-posta gönderin. Böyle bir talepte bulunmak için lütfen kaldırmayı düşündüğünüz içerik veya bilgilerin ayrıntılı bir açıklamasını 
yapın. Lütfen bu şekilde bir talebin, yayınladığınız içeriğin eksiksiz veya kapsamlı bir şekilde kaldırılmasını sağlayamayacağını ve 
yasalarca kaldırılmasının gerekli kılınmayacağı veya izin verilmeyeceği durumlar olabileceğini unutmayın.  

 



Çerezler ve diğer takip teknolojileri 

Çerezleri ve diğer takip teknolojilerini, kişilere kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim sağlamak için ve belirli alanlarda ve belirli koşullar 
altında, adayları bulmak ve kaydetmek veya başvuru sahiplerini, potansiyel başvuru sahiplerini veya eski çalışanları yeniden bizimle 
çalışmaları için yeniden hedeflemek amacı ile işe alım faaliyetlerimizde kullanabiliriz. 

Biz ya da diğer ağ iştirakleri, Potansiyel başvuru sahiplerini işe almak için kullanabileceğimiz belirli web sitelerinden, uygulamalardan 
veya hizmetlerden yüklenen veya okunabilen, cihazlarınızda depolanabilecek veya erişilebilecek, çerezler, web işaretçileri, pikseller, 
GIFS, komut dosyaları veya diğer benzer teknolojiler (“Takip Teknolojileri”) kullanabilirler. Takip Teknolojilerini kullanan bir web sitesini 
ziyaret eder veya bir hizmeti kullanırsanız, ilgili web sitesi, uygulama veya hizmet, kullanılan Takip Teknolojileri ve bunlara dair 
tercihlerinize ilişkin ilave bilgi sağlayacak olup, web sitesi, uygulama veya hizmet, yürürlükteki yasaların gerektirdiği veya Conduent 
ve/veya Takip Teknolojilerine ilişkin ilişkimiz olabilecek olan şebeke operatörleri tarafından gerekli görüldüğü durumlarda açıklama 
bildirimleri sunacaktır. 

Eğer Takip Teknolojilerini bir site veya hizmette kullanıyor isek, sizi siteler, hizmetler, cihazlar arasında ve süreler bakımından takip 
etmek amacıyla tesis edilmiş olan kendimize veya ilişkimiz olabilecek şebeke operatörlerine ait Takip Teknolojileri'ne ilişkin uygun bir 
bildirim sunacak ve onay vermemek için bir fırsat vereceğiz.  

Tarayıcınızı takip sinyali göndermeyecek şekilde ayarlamış olduğunuzun açık olduğu durumlarda, tarayıcılarınızdan sinyallerin takip 
edilmemesi hususuna ilişkin makul adımları atarız.  

Çocuklar 

İşe alma faaliyetlerimizin hiçbiri, yürürlükteki yasalarca izin verilmedikçe, 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. Yürürlükteki 
yasalarca yetki verilmedikçe, 16 yaşın altındaki kişilerin kişisel verilerini toplamamak için her türlü çabayı gösteriyor ve bu tür bilgileri 
kasıtlı olarak toplamıyoruz. Yürürlükteki yasaların izin vermediği durumlar haricinde, 16 yaşından küçükler sitemizi, hizmetlerimizi 
kullanma veya işe alım amaçlarına yönelik bilgileri Conduent'a bildirme yetkisine sahip değildir.  

Harici işe alımcılar ve üçüncü taraf gönderimleri 

Aksine izin verildiği takdirde, işe alım amaçları doğrultusunda tarafımıza başvuruda bulunabilecek tüm harici işe alımcılar veya diğer 

üçüncü taraflar, başvuru sahibine bu tür kişisel bilgileri sunmadan önce gizlilik uygulamalarımız hakkında bilgi vermeli ve gerekli olan 

onayları almalıdır. İlgili başvuru sahibi verilerini sunan harici işe alımcılar ve üçüncü taraflar, bilgileri sunulan kişiden, belirtilen amaçlar 

doğrultusunda kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin tarafımıza izin verdiğine ilişkin tüm uygun onayları aldıklarını beyan ederler.  

Bize Ulaşın  

Bu Bildirim veya işe alıma ilişkin kişisel bilgi işleme uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz olması halinde 
veya kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir hak veya talepte bulunmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki kişilerle iletişime geçin. Çalıştığınız 
bölge için geçerli VKG ile her zaman irtibat kurabilirsiniz. 

Kişisel bilgilerinize erişim sağlamak, düzeltmek, güncellemek istemeniz halinde veya kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz etmek veya 
kişisel bilgilerinizin silinmesini veya engellenmesini talep etmek istiyor ve self-servis sistemlerinden bunlara erişim sağlayamıyorsanız, 
lütfen talebinizin niteliğini (erişim, düzeltme, silme, vb.) ve yanıtlamamıza yardımcı olabilecek ayrıntıları belirterek aşağıdaki e-posta 
adreslerine talebinizi gönderin: 

Orta, Güney Amerika veya Karayipler’de yaşıyor veya iş arıyor iseniz: DSRHRLATAM@Conduent.com 

Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada’da yaşıyor veya iş arıyor iseniz: DSRHRNA@Conduent.com 

Asya - Pasifik Bölgesi'nde yaşıyor veya iş arıyor iseniz: DSRHRAPAC@Conduent.com 

mailto:DSRHRLATAM@Conduent.com
mailto:DSRHRNA@Conduent.com
mailto:DSRHRAPAC@Conduent.com


Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da yaşıyor veya iş arıyor iseniz: DSRHREMEA@Conduent.com 

Bu Bildirim veya Conduent’in başvuru sahibi kişisel bilgi işleme uygulamaları hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, 
veya başvuru sahibi veri koruması ile ilgili diğer hususlar için, aşağıdaki VKGlerimiz ile irtibat kurabilirsiniz: 

Almanya'da yaşıyor veya iş arıyor iseniz: 

Barbara Broers    Unternehmensberatung für Datenschutz 
Datenschutzberatung Broers  Buddenhof 5  
Email: datenschutz@conduent.eu   21635 Jork, Deutschland 
Mobil: +40 171 / 124 44 26                                   
 

Almanya dışında başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkede veya Birleşik Krallık’ta veya Avrupa Ekonomik Bölgesinde (“EEA”) 
herhangi bir yerde yaşıyor veya iş arıyorsanız, lütfen aşağıda bilgileri yer alan Avrupa veri koruma ofisimiz ile irtibat kurun: 

Fieldfisher LLP 
ConduentDPO@conduent.com 

Almanya dışında başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkede veya Birleşik Krallık içerisindeki ülkelerde veya herhangi bir EEA veya  
Avrupa Birliği üyesi ülkede çalışıyorsanız, lütfen aşağıda bilgileri yer alan kişi ile irtibat kurun: 

 Brian Clayton    Conduent Business Services, LLC 
 Chief Privacy Officer   100 Campus Drive 

Brian.Clayton@conduent.com  Florham Park, NJ 07932 
O: +1 (856) 651-2814 

Bazı ülkeler kontrolör ve işlemci kavramlarını kabul etmektedirler. Bir veri sorumlusu, genellikle kişisel bilgilerin kullanılması, 
toplanması, korunması ve açıklanması konusunda takdir yetkisine sahip bir kuruluştur. Bir işleyici, genellikle veri 
sorumlusunun bilgileri işlemesine yardımcı olur, ancak kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması, korunması ve açıklanması 
konusunda bağımsız karar verme yetkisini kullanmaz.  

Veri sorumlusu ve işleyici kavramlarını kabul eden bir ülkede çalışıyorsanız, size ait başvuru sahibi kişisel verilerinizi bir görevde 
değerlendirmek üzere aslen kaydeden Conduent tüzel kişisi veya kişileri, başvuru sahibi kişisel bilgilerinizin sorumlusudur. Bu 
tüzel kişiler, kişisel bilgilerinizi diğer Conduent iştiraklerine aktarabilir, böylelikle takdir yetkisine ve alıcı kuruluşun kullanımına 
bağlı olarak ister bir veri sorumlusu ister bir işleyici olarak bu verileri kullanabilirler.  

Bu Bildirimde yapılacak Değişiklikler ve Güncellemeler.  

Bu Bildirim, gizlilik uygulamalarımızda gerekli değişiklikleri yansıtmak amacıyla zaman zaman güncellenebilir. Bu gibi durumlarda, bu 
Bildirim ile ilgili önemli değişikliklere ilişkin bilgi almanız adına tasarlanmış makul adımları, size bildirimde bulunmak için makul şekilde 
tasarlanan ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekillerde ve yöntemlerde atacağız.  

Tarih: 22 Mayıs 2018 
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CONDUENT İŞTİRAKLERİNİN LİSTESİ 

 
 
Conduent Education Services, LLC  
Conduent Business Services, LLC  
Conduent Title Records Corporation  
Conduent Government Records Srvs, Inc.  
Conduent Enterprise Solutions, LLC  
Conduent Care Management, Inc.  
Conduent State & Local Solutions, Inc  
Conduent Bus Proc Optimization Srvs, Inc  
Conduent Human Services, LLC  
Conduent Transport Solutions, Inc  
Conduent Commercial Solutions, LLC  
Conduent Credit Balance Solutions, LLC  
Conduent Payment Integrity Solution Inc.  
Conduent Bill Review Corporation  
Conduent Customer Care Solutions, Inc.  
Conduent Learning Services, Inc.  
Conduent Image Solutions, Inc.  
Conduent Unclaimed Property Systems, Inc.  
Conduent Securities Services, Inc.  
Conduent HR Consulting, LLC  
Conduent HR Services, LLC  
Conduent Health Administration, Inc.  
Market Line S.A.  
Conduent Business Services (Australasia) Pty. Ltd.  
Wireless Data Services Pty Limited  
Conduent Serviços de Terceirização de Processos de 
Negócios Ltda.  
ACS HR Solucoes Servicos de Recursos Humanos do 
Brasil Ltda.  
Conduent do Brasil Serviços de Call Center Ltda.  
Conduent HR Consultants Limited/Conseillers RH 
Conduent Limitée  
Conduent HR Solutions Canada Co.  
CPAS Systems Inc.  
Conduent Business Services Canada, Inc.  
Conduent Solutions Chile SA  
Affiliated Computer Services (Tianjin) Co., Ltd.  
ML Colombia S.A.  
ACS Czech Republic s.r.o.  
Conduent Solutions Dominican Republic, SAS  
Affiliated Computer Services (Fiji) Limited  
Conduent Business Solutions (France) SAS  
Conduent Business Process Solutions S.A.S.  
Affiliated Computer Services of Germany GmbH  
Invoco Holding GmbH  
Invoco Business Solutions GmbH  
Invoco Multimedia GmbH  
Invoco Technical Service GmbH  
Invoco Helpline Communication GmbH  

Invoco Communication Center GmbH  
Invoco Customer Service GmbH  
Invoco Media Sales GmbH  
Invoco Service Center GmbH  
Invoco Helpline GmbH  
Invoco Services & Sales GmbH  
Invoco Sales GmbH  
Conduent Business Services de Guatemala S.A.  
ACS HR Solutions Share Plan Services (Guernsey) 
Limited  
Conduent Business Process Solutions Limited  
Conduent Business Solutions (Hong Kong) Limited  
Conduent Business Services India LLP  
Conduent (Ireland) Limited  
Conduent Business Solutions Italia S.p.A.  
Conduent Business Services Italy S.r.l.  
e-Services Group International (Jamaica) Limited  
Conduent Solutions (Jamaica) Limited  
Conduent Business Services Malaysia Sdn.Bhd  
Conduent Solutions Mexico de R.L. de C.V  
Conduent de Mexico S.A. de C.V.  
ACS HR Solutions Nederland B.V.  
Unamic/HCN B.V.  
Conduent Business Services (Netherlands) B.V.  
Market Line Peru S.A.C.  
ACS Solutions Peru S.A.  
Conduent Business Services Philippines, Inc.  
Conduent Solutions Philippines, Inc. ROHQ  
Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o.  
ACS Solutions Poland Sp. z o.o.  
Conduent Business Services Romania S.r.l.  
Conduent Business Process Solutions Limited  
Conduent (Pty) Ltd  
Affiliated Computer Services of Spain, S.L., Sociedad 
Unipersonal  
Affiliated Computer Services GmbH  
Conduent Business Solutions AG  
Unamic/HCN Müşteri Hizmetleri Ltd. Şti.  
Buck Consultants Limited  
Buck Consultants (Healthcare)  
Buck Consultants (Adm + Inv) Ltd  
Conduent Parking Enforcement Solutions Limited  
Wireless Data Services Limited  
CVG Ltd.  
Conduent Business Process Solutions Limited 

 


