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Başvuru Sahibi Gizlilik Bildirimi 

 
Bu gizlilik bildiriminin geçerlilik tarihi: Eylül 2020 

Gizliliğiniz ve kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu Gizlilik Bildirimi, Takeda'da bir 

pozisyona başvurduğunuzda sizden ne tür kişisel veriler toplayabileceğimizi ve bunları işe alım 

amacıyla nasıl kullandığımızı açıklamaktadır.  

Takeda, dünya çapında faaliyet gösteren bir şirketler grubudur. Takeda kuruluşu, ana şirket Takeda 

Pharmaceutical Company Limited ve iştiraklerini (birlikte "Takeda" veya "Biz" olarak ifade edilir) içerir. 

Yerel iştirakinize ait iletişim bilgileri için, www.takeda.com/countries adresi üzerinden Takeda'nın 

internet sitesine bakabilirsiniz.  

Rızanıza ve bazı ülkelerde geçerli olabilecek yasal yükümlülüklere bağlı olarak Takeda'ya yaptığınız iş 

başvurunuzu yönetmek ve işe uygunluğunuzu değerlendirmek dahil olmak üzere meşru 

menfaatlerimizi yerine getirmemizi sağlamak, sizinle Takeda'da çalışmakla ilgili bilgileri paylaşmak, işe 

alım kayıtlarımızı tutmak ve iş başvurusu ve mülakat deneyimi hakkında çevrimiçi anketler aracılığıyla 

gönüllü geri bildirim almak için kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. 

Topladığımız kişisel veriler; iletişim bilgilerinizi (isim, ev adresi, telefon numarası ve e-posta adresleri 

gibi), eğitim ve mesleki ayrıntıları, demografik verileri (yaş ve cinsiyet gibi) ve öz geçmişinizde bizimle 

paylaşırsanız resminizi içermektedir. Bazı ülkelerde, ayrımcılık karşıtı yasalara uymak amacıyla ırkınız 

veya etnik kökeniniz gibi bazı hassas bilgileri de toplayabiliyoruz. Yasal olarak izin verildiği veya 

gerekli olduğu durumlarda, işe alım ajansları veya geçmiş inceleme ajansları gibi üçüncü şahıslar 

aracılığıyla sabıka geçmişi kontrollerini içerebilecek şekilde hakkınızda bilgi toplayabiliyoruz. Bu tür 

kontroller hakkında önceden bilgilendirileceksiniz ve bunlar yalnızca sizin rızanızla ve geçerli yasalara 

uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Bilgilerinizi, yukarıdaki amaçları yerine getirmek için iş birliği yaptığımız dünya çapındaki hizmet 

sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla paylaşabiliriz (örneğin işe alma hizmetleri, BT hizmetleri ve harici 

danışmanlar). Ayrıca bilgilerinizi diğer Takeda iştirakleri ve alt kuruluşları ile paylaşabiliriz. Kişisel 

verilerinizin paylaşılması, diğer ülkelere aktarımları içerebilir. Bu ülkelerdeki veri koruma ve gizlilik 

yasaları, ikamet ettiğiniz ülke ile aynı düzeyde koruma sağlamayabilir. Takeda, koruyucu sözleşmeli 

anlaşmalar yapmak da dahil olmak üzere bu tür aktarımlarla bağlantılı olarak kişisel verilerinizi 

yeterince korumak için güvenlik önlemleri uygular.  

Kişisel verilerinizi, yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerektirmedikçe, yukarıdaki amaçların 

yerine getirilmesi için gereken minimum süre boyunca saklamaktayız. Verilerinizi, istihdamla ilgili olası 

ilave değerlendirmeler için başvuru sürecinden sonra üç yıllık bir süre boyunca saklayacağız.  

Kişisel verilerinize erişim, bunların düzeltilmesi ve silinmesini talep etme veya kullanımını kısıtlama 

hakkına sahipsiniz. Ayrıca başvuru sahibi olarak sağladığınız kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik 

rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. https://www.takeda.com/individualrights. Kişisel 

verilerinizin nasıl işlendiğine dair bir şikayetiniz varsa, privacyoffice@takeda.com adresinden Veri 

http://www.takeda.com/countries
https://www.takeda.com/individualrights
mailto:privacyoffice@takeda.com
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Başvuru Sahibi Gizlilik Bildirimi 

Koruma Görevlimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, ikamet ettiğiniz ülkedeki veri koruma denetleme 

makamına da başvurabilirsiniz.  

Takeda'nın kişisel verilerinizi nasıl işlediği ve bu işlemeye ilişkin haklarınız hakkında daha 
ayrıntılı bilgi için lütfen www.takeda.com adresi üzerinden Takeda'nın Gizlilik Bildirimine bakın. 
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