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Conduent Şirketler Grubu - Çalışan ve Personel Kişisel Verileri Aydınlatma Metni (Avrupa-Ortadoğu-

Afrika Bölgesi)  

Bu bildirim, Avrupa-Ortadoğu-Afrika Bölgesinde (Avrupa Birliği, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık dahil, kısaca “EMEA”), 

bulunan Conduent Business Services, LLC grup şirketlerinin (“Conduent”, “biz”, “bizi”, “bizim”) Çalışanlarımıza ve diğer 

Personelimize ilişkin Kişisel Verileri nasıl işlediğini ve uygun bir şekilde koruduğunu açıklar. Bu bildirim ayrıca, 

Avrupa’daki Personelin davranışını izleyerek (örneğin, güvenlik amacıyla BT sistemlerinin kullanımının izlenmesi) veya 

onlara mal ve/veya hizmetler (üçüncü taraf kaynaklı öğrenme ürünlerinden yararlanma fırsatı gibi) sunarak EMEA’daki 

veri koruma yasalarına tabi olan EMEA dışındaki grup şirketlerinin Kişisel Verileri nasıl işleyeceğini ve uygun şekilde 

koruyacağını açıklar. Bu bildirideki “Conduent”, “biz”, “bizi”, “bizim” referanslarımız, bu EMEA’da olmayan grup 

varlıklarının yanı sıra tüm EMEA grup varlıklarını içerecektir. "Kişisel Veriler", kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 

kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu Bildiride kullanıldığı şekliyle, “Personel” terimi, herhangi bir Conduent bağlı kuruluşunun 

çalışanlarını, aynı zamanda bireysel yüklenicileri ve taşeron işçileri (“siz”, “sizin”) içerir. 

Conduent’teki rolünüzün kapsamına bağlı olarak, ayrı bildirimlere tabi olan birtakım araç veya uygulamalar 

(“uygulamalar”) kullanabilirsiniz. Göreviniz kapsamında kullandığınız herhangi bir uygulamaya ilişkin bir bildirim mevcut 

ise, bu bildirim söz konusu uygulamayı kullandığınızda size sunulacaktır.  

Conduent’in Personelin Kişisel Verilerini nasıl işlediği ve koruduğu hakkında detaylı bilgi için lütfen Global Çalışan 

Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.   

Personelden Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?  

Personel yönetiminin bir parçası olarak hedefler ve değerlendirmeler, eğitim ve disiplin olayları dahil olmak üzere adınız, 

iş adresiniz ve kişisel adresiniz, iş telefonu numaranız (şirkete ait ve faturalanan cep telefonu ve/veya izin verilen ve 

bunu sunmak için rızanız olan yerlerde iş için kullanılan kişisel cep telefonu numaranız dahil olmak üzere) iş e-postası, 

doğum tarihi ve yeri, cinsiyet, medeni durum, fotoğraflar ve görsel-işitsel kayıtlar, CCTV görüntüleri, yükümlü kişilerin 

bilgileri, acil durum irtibat kişileri, sosyal yardıma kayıt olmak için sunulduğu takdirde katılımcı veya fayda sağlayan 

bişilerin bilgileri, vatandaşlık, ikametgah, çalışma izni tanımlayıcıları, göçmenlik bilgileri, bankacılık bilgileri, çalışma 

süresi kayıtları, izin talebi ve/veya bağış bilgisi, işe alım tarihi, sonlandırma tarihi, bordro bilgileri, sosyal yardım bilgileri, 

sigorta bilgileri, sağlık bilgileri, tıbbi veya diğer izinlerin bilgileri, mevcut pozisyonun tanımı, gözetmen(ler), doğrudan 

raporlar, çalışan kimlik numarası, bilgi sistemi kimlik numaraları, çalışma durumu ve türü, çalışma şartları, iş sözleşmesi, 

iş ve eğitim geçmişi, emeklilik uygunluğu, promosyonlar, başvuru ve özgeçmiş/CV’de yer alan bilgiler, mesleki 

referanslar, mesleki yeterlilikler, dil yeterliliği ve diğer ilgili beceriler, performans inceleme bilgileri gibi Kişisel Ver ilerin 

çeşitli türlerini işliyoruz.  

İstihdamınızla ilgili olduğu yerlerde, bazen daha hassas olan Özel Nitelikli Kişisel Verileri işleriz. Bu Bildiride kullanıldığı 

şekilde, Özel Nitelikli Kişisel Veriler şunlardır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.  Özel Nitelikli Kişisel Verileri yalnızca yürürlükteki 

mevzuat uyarınca gerekli olan veya izin verilen durumlarda, veya açık rızanız ile işleyeceğiz. Lütfen bu paragrafta 

listelenen Özel Nitelikli Kişisel Veri kategorilerinin herhangi birini veya hiçbirini işleme koymayabileceğimizi unutmayın.  

Yerel mevzuat izin verdiği durumlarda Conduent, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliklerini temin 

etmek amacıyla COVID-19’e ilişkin risklerin engellenmesi ve yönetilmesiyle bağlantılı bazı kişisel verileri toplamaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda adınız, soyadınız, pozisyonunuz, lokasyonunuz, pozitif veya negatif Covid teşhisinize dair teyit 

ve karantina/izolasyon gereksinimlerine tabi olup olmadığınıza dair verileri toplayabiliriz. Ayrıca, işyerine girişte ateş 

ölçümü yapabiliriz, ancak ateş ölçümünüze dair sayısal verileri kayıt altına almayacağız.    

Personel Kişisel Verilerini Nerede Topluyoruz?  

Kişisel Verilerinizi çoğunlukla bizimle iş ilişkisini başlatmak veya sürdürmek için sunduğunuzda doğrudan sizden alırız.  
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Ayrıca üçüncü taraflardan sizinle ilgili bilgi toplayabiliriz. Örneğin, sabıka (izin verilebildiği yerlerde) veya referans 

kontrolleri, geçmiş sorgulama, yasaklı kişiler için uyum taraması için veya öğrenim, eğitim veya endüstri birliği 

sağlayıcılarından (örneğin; sertifikalarınız, uyum eğitiminiz veya mesleki nitelikleriniz hakkındaki bilgileriniz için) sizin le 

ilgili bilgiler toplayabiliriz.  

Bu bilgilerden bazıları halka açık kaynaklardan da elde edilebilir. Genel olarak, söz konusu verilerin türü adınız, 

adresiniz, doğum tarihiniz, önceki çalışma geçmişiniz, sabıka sorgu bilgileri ve/veya sizi tanımlamak ve benzer isimdeki 

başka bir kişiyle karıştırılmadığınızdan emin olmak için yeterli olan diğer bilgiler olacaktır.  

Ayrıca tanıtım amaçlı kullanılabilecek video kayıtları veya fotoğraflar gibi Conduent ile ilgili etkinliklerde de kişisel bilgiler 

toplayabiliriz. 

Kişisel Verilerinizi İşlemenin Yasal Temeli Nedir?  

Kişisel Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi şu amaçlarla işleriz: 

1. İşveren/çalışan veya taşeronluk ilişkisini gerçekleştirmek ve yönetmek (örneğin, maaş ve sosyal hakların 

ödenmesinde kullanılan banka bilgileri) 

2. Hayati çıkarlarınızı korumak (örneğin, sağlık ve acil durum irtibat bilgileri için toplanıp kullanıldığında) 

3. Veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz (örneğin, sizinle iletişim kurmak için kullanılan iş iletişim bilgileri) 

4. Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz (örneğin, vergi ve denetim yükümlülüklerimiz).  

5. Yürürlükte mevzuat izin verdiği ölçüde, (i) kamu menfaatini korumak veya (ii) kamu sağlığını korumak ve sınır ötesi 

ciddi sağlık risklerine karşı önlem almak (örneğin, mevcut Covid-19 pandemisi veya gelecekte meydana gelebilecek 

diğer pandemiler sırasında)  

6. Açık ve net rızanız alındığı durumlarda. 

Bu durumda, çeşitli kullanımlar veya sistemler için ek aydınlatma bildirimleri alacak ve gönüllü olarak açık rızanızı verme 

fırsatına sahip olacaksınız. Böyle bir rıza verilmemesinin sonuçları size bildirilecektir.  

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel Verilerinizin çoğu aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenler için işlenir:  

Personel İdaresi  

• Personelin iş faaliyetlerini genellikle atama ve çıkarma, performans değerlendirmeleri, terfiler, 

yedekleme planlaması, maaş yönetimi ve gider işleme, disiplin, personel alımı, iş yönetimi, iş seyahati 

düzenlemelerini yönetmek.  

• İzin taleplerinin, sağlık ve sıhhat programlarının, dinlenme, öğünler ve beslenme kısıtlamalarının, 

konaklama ve ilgili taleplerin veya benzerlerinin yönetilmesi.  

• Eğitim ve iş gücü, öğrenme ve gelişimi yönetmek; uyum eğitimi, öğrenme, seminerler ve bilinçlendirme 

programları sunmak.  

• Emekli maaşları ve tasarruf planları, emekli aylığı, hisse senedi/prim, ikramiye, izin talepleri, sigorta 

veya diğer çalışanlara sağlanan yardım programları dahil olmak üzere sosyal yardımların yönetilmesi. 

• Çalışan eğitim materyallerimizin, politikalarımızın ve prosedürlerimizin anketler, araştırmalar ve geri 

bildirimler yoluyla geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.  

• Çalışan katılımını artırmak amacıyla şirket içi motivasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (örneğin, 

profesyonel başarılarınızın ve Conduent’e katılmanızın özel yıldönümlerinin takdir edilmesi).   
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Pazarlama 

• Reklam fotoğrafları ve görsel-işitsel kayıtlar gibi yollar ile Conduent’in tanıtımı. 

• Conduent veya Conduent adına hareket eden hizmet tedarikçileri tarafından sunulan teklif ve 

hizmetlerin çalışanlara tanıtımının yapılması (örneğin, online eğitim hizmetlerinin tanıtımı). Bazı 

durumlarda, biz veya hizmet tedarikçilerimiz tanıtım epostalarının alınıp alınmadığının, ne zaman ve 

ne sıklıkla okunduklarının ve ne süreyle/hangi cihazdan/IP adresinden/lokasyondan 

görüntülendiklerinin takibini yapabiliriz. Bu bilgiler, tanıtımların başarısının analiz edilebilmesi ve 

gelecekteki tanıtımların geliştirilmesi bakımından faydalı olmaktadır.  

Uygunluk Denetimi  

• Teftiş, şikayetleri almak ve işleme koymak, etik raporlama idaresi (şirket içi şikayet raporları da olabilir), 

disiplin suçları ve önlemleri.  

• İlgili yasaların gerektirdiği durumlarda, kişilerin sakıncalı kişiler listelerinde olup olmadıklarını 

sorgulama. 

• Vergi indirimleri, kayıt tutma ve raporlama yükümlülükleri (sağlık, sosyal haklar, ayrımcılığa karşı 

uyumluluk da dahil olmak üzere) gibi yasal yükümlülüklere, ilkelere ve toplu iş sözleşmelerine uyumlu 

olmak, denetimlerin yapılması, devlet denetimlerine ve hükümetten veya diğer kamu kurumlarından 

gelecek taleplere uyulabilmesi, yasal süreçlerin sürdürülebilmesi ve iç şikâyetlerin yönetimi. 

• Conduent’in iç politikaları, standartları ve prosedürlerine uyumun denetlenmesi.  

Müşterilerimize Hizmet Sunmak ve Teknik Destek Sağlamak 

• Müşteri ihaleleri, teknik destek çalışanlarının iletişim ve diğer bilgilerinin paylaşılması dahil olmak üzere 

iş süreçlerinin ifası ve teknik destek sağlanabilmesi, mal ve hizmet sunulması, müşteri sorularına yanıt 

verilmesi, müşteriye teknik destek sağlanması ve Conduent ürün ve hizmetleri ile ilgili haber ve 

güncellemelerin paylaşılması  

Güvenlik  

• Güvenlik amacıyla teknik kaynakları ve bu kaynakların kullanımını izlemek 

• Suç faaliyetinin önlenmesi dahil olmak üzere Conduent altyapısına, mülklerine, varlıklarına ve ofis 

ekipmanlarına erişimi (erişim kartları aracılığıyla) ve fiziksel güvenliği yönetmek ve korumak, 

İletişim ve Acil Durumlar  

• İşyerinde, evde ve bireylerin seyahat ederken iletişimini kolaylaştırmak, iş sürekliliğini sağlamak, 

çalışanların ve diğerlerinin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak, şirket mallarını korumak, acil 

bir durumda iletişimi kolaylaştırmak.  

Teknoloji kaynakları sunmak ve bu kaynakları yönetmek  

• Telefonlar ve elektronik cihazlar, yazılım uygulamaları, global rehber listeleri, dosyalar, elektronik 

iletişim, basılı materyaller ve diğer çalışan işletme kaynakları gibi bilgi teknolojisi kaynaklarının 

kullanımını yönetmek.  

İş süreçlerini elektronik ve/veya fiziksel olarak izlemek  

• İlgili yasa ile izin verildiği ölçüde teknoloji kaynaklarının kullanımını sınırlandırmak, kısıtlamak ve 

izlemek ve/veya fiziksel çalışma alanlarını, iş süreçlerini ve insanların teknoloji veya insan etkileşimi 

(yaka kartı erişimi güvenlik kontrolleri, video veya ses yakalama teknolojisi dahil) aracılığıyla 

hareketlerini gözlemlemek.  
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Finansal yönetim ve bütçelendirme  

• Maliyetleri analiz etmek, finansal tahminler, denetimler hazırlamak, tazminat ve sosyal yardımları 

ölçmek ve karşılaştırmak, vergileri durdurmak ve ödemek, iş faaliyetlerini yapılandırmak veya Personel 

yönetiminden çıkan finansal yönetim faaliyetlerine katılmak.  

Covid-19 

• Devamsızlıkların kayıt altına alınması veya iyi olup olmadığınızı kontrol etmek amacıyla irtibat kurmak 

• COVID-19’un yayılmasını engellemek ve personelimiz ile ziyaretçilerimizin hastalanmasını engellemek 

amacıyla denetim yapmak ve önlemler almak 

• Hastalık ödeneği ve diğer ödemelerin uygun miktarda yapılmasını sağlamak, hastalık izinlerini takip 

etmek, işe dönüşte gereken destek ve rehberliğin verilebilmesi.   

• Covid-19 ile ilgili veriler, farklı ofislerimizdeki enfeksiyon durumunu takip edebilmemiz için şirket içi 

yönetim amaçları çerçevesinde toplu olarak da kullanılabilir.  

 

İlgili yasa ile izin verildiği şekilde ve izin verilen yerlerde adli sicil kayıtları da dahil olmak üzere sabıka 

kaydı sorgulaması yapmak.  

Birleşmeleri, satın almaları, yeniden örgütlenmeleri, satışları veya iş elden çıkarmaları gerçekleştirmek.  

Personelin Kişisel Verilerini Conduent Varlıkları ve Üçüncü Taraflarla Paylaşıyoruz.  

Conduent şirketi, Personel Kişisel Verilerini bazen kendi bağlı kuruluşları ve çeşitli üçüncü taraflar ile bu Bildirim’de 

açıklanan tüm amaçlar için paylaşır.  

Gerektiğinde, Kişisel Verilerinizi Conduent müşterileriyle ya da örneğin; denetlendiğimiz, müşterinin işi için ihaleye 

girdiğimiz, bir müşteriye görevlendirildiğiniz, bir müşteri tesisinde çalıştığınız veya müşterilere sunulan hizmetlere dahil 

olduğunuz durumlar da dahil olmak üzere potansiyel müşterilerle paylaşabiliriz. 

Yerel mevzuat izin verdiği durumlarda, Covid-19 pandemisi ile ilişkili olarak işlenen kişisel veriler Conduent içerisinde 

paylaşılabilir, ancak bu verilere erişim kısıtlı olacak ve yalnızca bilinmesi gerektiği durumlarda, bilmesi gereken kişiler 

ile paylaşılacaktır. Bu paylaşım, ağırlıklı olarak İnsan Kaynakları, Kurumsal Güvenlik ve uygulanabilir olduğu durumlarda 

doğrudan bölüm müdürünüz içerisinde olacaktır.  

Covid-19 ile ilgili veriler, farklı ofislerimizdeki enfeksiyon durumunu takip edebilmemiz için şirket içi yönetim amaçları 

çerçevesinde toplu olarak da kullanılabilir. Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz veya hayati 

çıkarlarınızın korunması için gerekli olması durumunda sağlık kuruluşları veya doktorlar ile de paylaşılabilir.   

Son olarak, Kişisel Verilerinizi; bir mahkeme emri, idari veya adli süreç veya kamu makamları tarafından herhangi bir 

diğer yasal isteği yanıtlamak, (ulusal güvenlik ve kanun yaptırımı amaçları dahil olmak üzere) yasal olarak yerine 

getirilmesi gerektiğinde kolluk kuvvetleri, mahkemeler veya diğer kamu yetkilileriyle de paylaşabiliriz. 

Çalışanların Kişisel Verilerini Global Olarak Aktarıyoruz.  

Conduent kuruluşları, dünyadaki birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Global bir şirket olarak, Kişisel Verilerinizi, 

Conduent bağlı şirketleri için çalışanlar ve bulunduğunuz ülkeden farklı ülkelerde bulunan üçüncü şahıs lar için uygun 

olacak şekilde aktarmamız gerekebilir. Bu ülkelerden bazıları Kişisel Verileriniz için bulunduğunuz ülke veya Kişisel 

Verilerinizin orijinal olarak toplandığı ülke ile aynı düzeyde koruma sağlamayabilir.  
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Bu tür aktarımlar yapmamız gerekirse, bu Kişisel Verilere erişim alıcısının bilgileri uygun şekilde korumak için 

tasarlanmış etkili kontrollere sahip olmasını sağlamak için tasarlanmış adımlar atacağız. Kişisel Verilerinizi aktarmadan 

önce, aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını sağlamak için tasarlanmış adımları atacağız: (i) alıcı, yeterli koruma 

sağlayan bir veri koruma yasal çerçevesine sahip olduğu tespit edilmiş bir ülkede bulunur; (ii) aktarıma izin veren, uygun 

ve onaylanmış sözleşme hükümlerine gireriz; (iii) özel onayınızı alırız (ilgili yasaların gerektirdiği veri türünde); (iv) 

aktarımı, yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak izin verilen başka bir amaçla gerçekleştiriyoruz. Özellikle, Kişisel 

Verileriniz için yeterli düzeyde bir koruma sağlamak amacıyla, Kişisel Verilerinizin Conduent bağlı kuruluşları arasında 

aktarılmasını kapsayan bir grup içi veri aktarma anlaşması yaptık. 

Çalışanların Kişisel Verilerini Ne Kadar Süre Tutuyoruz?  

Çalışanlar hakkındaki Kişisel Verileri, yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde yerel veri saklama politikalarına ve/veya 

diğer iç uygunluk politikalarına uygun olarak saklarız. Kişisel Verilerinizi; çalışma ya da işle ilgili sorulara cevap vermek 

ya da herhangi bir yasal meseleyle (örneğin adli ya da disiplin işlemleri) ilgilenmek için, çalışma ya da iş ilişkisinin uygun 

şekilde sona ermesini belgelemek ve/veya size devam eden emeklilik ya da diğer yardımlar sağlamak (örneğin, bizimle 

çalışmanız bittikten sonra size sağlamaya devam edebileceğimiz faydalar gibi) ve bizimle çalışmanızı doğrulamak için, 

iş ilişkisinin sona ermesinden sonra makul bir süre saklayacağız. 

Genel olarak, COVID-19 ile bağlantılı olarak işlenen verilerinizi virüs tehdidinin sona ermesini müteakip sileceğiz. Ancak 

söz konusu verinin İK devamsızlık kaydınızın bir parçası olduğu durumlarda, bu veri yukarıda belirtilen kurallar 

çerçevesinde muhafaza edilecektir. Ofislerimizde virüsün yayılmasını takip amaçlı olarak anonim hale getirilen veya 

maskelenen kişisel veriler, istatistiki amaçlar çerçevesinde, şirket içi idarenin salgına karşı verdiği tepkiyi 

değerlendirebilmek ve gelecekte meydana gelebilecek salgınlara karşı hazırlanmamıza yardım olmak amacıyla daha 

uzun süre saklanabilir.  

Çalışanların Kişisel Verilerine İlişkin Hak ve Seçenekleriniz Nelerdir?  

Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen bu Bildirimin Bize Ulaşın 

bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.  

İlgili ve geçerli yasalar uyarınca veri konularına verilen tüm haklara uymaya çalışıyoruz. Yürürlükteki yasaların 

gerektirdiği ölçüde ve yerel kişisel veri güvenliği mevzuatı uyarınca sahip olabileceğiniz haklara ek olarak, aşağıdaki 

haklara sahipsiniz:  

1. Kişisel verilerinizi düzeltme, güncelleme, erişme, alma veya silme haklarına sahipsiniz. Böyle bir talebiniz olması 

durumunda, lütfen öncelikle erişiminiz olan self servis uygulamaları kullanmaya çalışın. 

2. Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme ve bizden kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteme 

hakkına sahipsiniz. Ancak, bundan bağımsız olarak kişisel verilerinizin hepsini veya bir kısmını hukuki 

yükümlülüklerimiz çerçevesinde, mevzuat veya iç uyum prosedürlerimizce belirlenen süreler boyunca saklamak 

zorunda olabiliriz.  

3. Kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden toplamış ve işlemişsek, rızanızı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. 

Rızanızı geri çekmeniz, geri çekme işleminden önce yürütülen veri işleme faaliyetlerinin kanuna uygunluğunu 

veya verilerinizin açık rıza dışındaki yasal veri işleme sebeplerine dayanılarak işlenmesini etkilemez. 

4. Kişisel verilerinizi toplamamız ve kullanmamıza ilişkin olarak bir kişisel veri koruma alanında yetkili bir kuruluşa 

şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kişisel veri koruma alanında yetkili yerel 

kuruluşunuza başvurunuz.  
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Kişisel verilerin işlenme amaçları veya kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi dahil olmak üzere, Kişisel 

Verilerinizle ilgili olarak daha fazla bilgi almak veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız ve self servis sistemler üzerinden 

erişemiyorsanız, lütfen isteğinizin niteliğini (erişim, düzeltme, silme, vb.) ve talebinize yanıt vermemize yardımcı 

olabilecek tüm özellikleri belirterek aşağıdaki posta kutusuna gönderin: DSRHREMEA@Conduent.com  

Bu Bildirim veya Conduent’in işgücü Kişisel Verileri ele alma uygulamalarıyla ilgili başka sorularınız veya yorumlarınız 

için ve iş gücü verilerinin korunmasıyla ilgili diğer nedenler için Avrupa Veri Koruma Görevlimize aşağıdaki adreste 

ulaşabilirsiniz:  

Fieldfisher LLP  

ConduentDPO@Conduent.com  

DenetleyiciDoğrudan sizi istihdam eden Conduent kuruluşu, genellikle Kişisel Verilerinizin denetleyicisidir. Bazen 

doğrudan işveren olan bu kuruluş, Kişisel Verilerinizi diğer Conduent kuruluşlarına aktarabilir, böylece onlar da 

denetleyici olarak kullanabilirler. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir işletme olan Conduent Business 

Services, LLC, Kişisel Verilerinizi doğrudan işvereninizle beraber bilgilerinizin ortak denetleyicisi olarak işleyecektir.  

Bu Bildirimdeki Değişiklikler ve Güncellemeler.  

Bu Bildirim, gizlilik uygulamalarımızdaki gerekli değişiklikleri yansıtacak şekilde zaman zaman güncellenebilir. Bu gibi 

durumlarda, bu Bildirimde yapılacak önemli değişikliklerin bildirimini almanızı sağlamak için tasarlanmış ve aksi takdirde 

ilgili yasaların gerektirdiği şekilde makul adımlar atacağız.  

Tarih:  Mart 2021 
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