
© 2019 Corning Incorporated. All Rights Reserved. 
 

Yeni Çalışan Tavsiyeleri için Veri Koruma Bildirimi 
 
Bilgilerinizin korunması Corning açısından çok önemlidir. Bu bildirim (bundan böyle "Veri Koruma 
Bildirimi" olarak anılacaktır), mevcut bir Corning çalışanı sizi Corning'deki bir iş için tavsiye ettiğinde 
kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı konusunda sizi bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. Toplu olarak, bu bilgiler bundan sonra “Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Veriler” olarak 
anılacaktır. 
 
Corning kuruluşları, Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verileri, Genel Verileri Koruma Yönetmeliği1 
(“GDPR”) kuralları ile uyumlu olarak hazırlanan Corning'in Küresel Veri Koruma Politikasına (bundan 
sonra “Politika” olarak anılacaktır) ve Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verilerin işlendiği yer(ler)de 
geçerli yerel yasalara uygun olarak ele alacaktır. Yerel yasaların, Politika ile belirlenenden daha az koruma 
gerektirdiği durumlarda, Corning yine de Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verilerinizi 
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy.html  adresinde bulunan Politikada belirtildiği 
şekilde kullanacaktır. 
 
Veri toplama ve kullanımı 
 
Corning çalışanları tarafından sunulan tüm Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Veriler, Corning, New York, 
ABD merkezli Corning Incorporated tarafından toplanmaktadır. Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Veriler 
ayrıca, bir iş için tavsiye edildiğiniz ülkenin ilgili yerel Corning kuruluşu ile de paylaşılır. Hem Corning 
Incorporated hem ilgili yerel Corning kuruluşları (bundan sonra müştereken “Corning” olarak anılacaktır) 
İş Başvurusu Verilerinizle ilgili Ortak Veri Sorumluları2 olarak davranırlar. 
 
Corning, Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verileri, sunulan iş pozisyonlarına uygun kalifiye eleman alımı 
sırasında bir kurum olarak meşru menfaatine dayanarak işlemektedir. 
 

a. Hangi tür bilgileri işliyoruz? 
 

Bu Veri Koruma Bildirimi, sizin hakkınızda Corning'e gönderilen tüm Tavsiye edilen Kişiye Ait 
Kişisel Verileri kapsar, örneğin: 

• İsim, adres, e-posta adresi, telefon numarası veya başka iletişim bilgileri ve  
• Özgeçmişinizde veya CV’nizde yer alan, önceki iş deneyimi, eğitim, ödüller ve sertifikalar gibi 
bilgiler.  
 
Önceki işverenlerinizden almış olabileceğiniz gizli, mülkiyete tabi veya patentli bilgileri Corning 
almak istememektedir ve siz de bunları Corning'e vermemelisiniz. 

 
b. Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Veriler hangi amaçlarla kullanılacaktır? 

 
Corning'e verilen Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Veriler sizinle iletişim kurmak ve sizi 
Corning'de tavsiye edilmiş olduğunuz açık rol için başvuru yapmaya davet etmek için 
kullanılacaktır. Pozisyon için başvurmayı tercih ettiğinizde, kişisel verilerinizin Corning tarafından 
devam eden işlenme süreci için ayrı bir İş Başvurusu Veri Koruma Bildirimi uygulanacaktır.  
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c. Sizin Tercihiniz 
 

Corning'deki tavsiye edilmiş pozisyona başvurmamayı seçer ve Tavsiye edilmiş Kişiye Ait Kişisel 
Verilerinizin silinmesini tercih ederseniz, GlobalRecA@corning.com'a silinmesi talebinde 
bulunduğunuz bir mesaj gönderebilirsiniz, talebiniz mesajınızın alınmasından sonra mümkün olan 
en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.  

 
Açıklama 
 

a. Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verilerinize kimler erişebilir? 
 

Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verilerinize, Corning’in İnsan Kaynakları Bölümü üyeleri dahil 
olmak üzere Corning’in iş başvurusu sistemi yöneticileri, Corning BT (sadece bakım amaçlı) ve 
işe alım başvurularının yönetimi konusunda Corning'i destekleyen harici servis sağlayıcılarımızın 
belli çalışanları tarafından erişilebilir.  

 
b. Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verilerinize başka bir yetki alanında bulunan bir alıcı tarafından 

erişilebildiğinde ne olur? 
 

Corning, sınırları aşan işleri, tüzel kişilikleri, BT sistemleri, idari yapıları ve işlemleri olan global 
bir kuruluştur. Bazı Corning kuruluşları Avrupa Birliği dışında bulunmaktadır. Tavsiye edilen 
Kişiye Ait Kişisel Verilerinizin transferi, Corning Grubu’nun Bağlayıcı Kurumsal Kurallarına 
uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
 
Corning’in servis sağlayıcıları, AB standartlarına uygun olarak yeterli düzeyde koruma sağlamayan 
yetki alanlarında da bulunabilirler. Bu tür durumlarda, Corning, Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel 
Verilerinizin transferini, ABD’ye veya uygun olduğunda İşlemciler için BCR’lere yapılan 
transferlere ilişkin Gizlilik Kalkanı sertifikası üzerinden, AB Komisyonunun Standart Sözleşme 
Maddeleri gibi uygun sözleşmeli korumalar yoluyla güvenceye alacaktır. Bu belgelerin örneklerini 
aşağıdaki “Bizimle İletişime Geçin” bölümü yoluyla Corning Gizlilik Ofisinden talep ederek elde 
edebilirsiniz. 
 
Son olarak, Corning, Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verileri önceden açık izniniz olmadıkça 
yukarıda ele alınanlar dışındaki hiçbir üçüncü tarafa sunmayacaktır.  

 
Verilerin Elde Tutulması 
 
Daha önce silinmesi talebinde bulunmadığınız sürece, Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Veriler, yerel 
yönetmeliklere uygun olarak kayıt altında tutulacaktır. 

Haklarınız 
 
Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verilerinize erişmenize izin verilmekte olup, doğru olmayan bilgilerin 
düzeltilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi için makul taleplerde bulunabilirsiniz. Ayrıca kişisel 
verilerinizin taşınabilirliğini sağlama veya kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlanmasını talep etme 
hakkınızı da kullanabilirsiniz.  

Ayrıca, Corning kendi meşru çıkarı temelinde kişisel verilerinizi işlediği zaman bu tür işlemeye özel 
durumunuz ile ilgili meşru gerekçelere dayanarak her zaman itiraz edebilirsiniz. 
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privacy@corning.com adresine bir talepte bulunarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilir veya 
Tavsiye edilen Kişiye Ait Kişisel Verilerinizin kullanımıyla ilgili herhangi bir soru sorabilirsiniz.  
 
Corning’in geçerli veri koruma kurallarına uymadığından şüphelenmeniz halinde bir denetleme makamına 
şikayette bulunma hakkınız da vardır. Ek olarak, Corning’in tabi olduğu ve sizin üçüncü taraf hak sahibi 
olarak uygulatma hakkına sahip olduğunuz veri koruma ilkelerini Corning’in BCR'lerinde (ve özellikle 
Madde 5.1, 5.4, 6.3, 6.4 ve ek 2 içinde) bulabilirsiniz. Kişisel Verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir 
zarar görürseniz, uygun durumlarda yetkili mahkeme veya Denetim Makamı tarafından emredilen şekilde 
veya kullanıldığında Corning iç şikayet mekanizmasının kararına göre tazminat alma hakkına sahipsiniz. 
 
Bizimle İletişime Geçin 
 
İletişim Bilgileri ile birlikte Corning kuruluşlarının listesine buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliği konusunda herhangi bir soru, şikâyet veya endişeniz varsa lütfen 
Corning Gizlilik Ofisi ile iletişime geçin:  
 
One Riverfront Plaza 
MP-HQ-W1-Z12 
Corning, NY 14831 
(607) 974-9000  

Privacy@corning.com  
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