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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş başvuru formu vasıtasıyla; 

- Kimlik verileri ( TC kimlik no, ad- soyad, doğum yeri ve tarihi, uyruk, cinsiyet, medeni 

durum), 

- İletişim verisi ( adres, ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi), 

- Ehliyet durumu, 

- Askerlik bilgisi, 

- Eğitim durumu bilgisi (mezun olunana okullar, katıldığı kurslar, bilgisayar ve yabancı 

dil bilgisi/ seviyesi), 

- Mesleki durum bilgisi (iş deneyimi, çalışmak istenen bölüm, beklenen net ücret, 

referans verisi) 

- Çalışan Adayı kişinin işin niteliğine uygun olup olmadığı hakkında değerlendirme 

yapılabilmesi, 

- İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, 

- Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili 

kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi 

amaçlarıyla işlenmektedir. 
İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan 

“ilgili kişinin açık rızası veya İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 

hukuki sebebine dayalı olarak DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU’NUN yetkilendirmiş 

olduğu insan kaynakları departmanı tarafından iş başvuru formunun ilgili kişi 

tarafından doldurulması vasıtasıyla otomatik olarak işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat 

gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Ayrıca acil sağlık problemleri veya iş kazası vb. durumlarda yetkili sağlık kurum ve 

kuruluşları ile paylaşılacaktır. 

Kişisel   Verilerin   Korunması   Kanunun   “İlgili   Kişinin   Hakları”   başlıklı   11.   Maddesi 

kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğe” göre DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU’NUN “İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir 

Caddesi No:107 Maltepe/İstanbul adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile 

imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla dogtaskelebek@hs03.kep.tr adresine veya 

elektronik posta üzerinden uyumluluk@dogtaskelebek.com adresine iletebilirsiniz. 

Okudum, anladım. 

Ad Soyad/ İmza 
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	- Çalışan Adayı kişinin işin niteliğine uygun olup olmadığı hakkında değerlendirme yapılabilmesi,
	- Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi

