
       KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ 

Jobsangel.net   

1- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE KORUNMASI 
HAKKINDAKİ BİLGİLENDİRMELER 

 
1.1 İşbu aydınlatma metni jobsangel.net tarafından üyelerin, üye adaylarının ve 

üçüncü kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişi ve kurumların aydınlatılması 
amacıyla hazırlanmıştır. 
 

1.2 Sayın üyelerimiz, üye adaylarımız ve site ziyaretçilerimiz; jobsangel.net ailesi 
olarak kişisel verilerinizin korunması konusunda gerekli tüm hassasiyet 
gösterilmektedir. Kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmekle 
birlikte 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki gerekli 
tedbirler alınmaktadır. Sitemizde işlenen zorunlu kişisel verilerinizin tamamı 
üye olunması durumunda aşağıda belirtilmektedir. İşbu bilgiler üçüncü kişiler 
ile paylaşılmamakla birlikte Google analitik uygulamaları (Adsense, ads, 
analyics vb.) bu bilgilere erişebilmektedir. 
 
• İsim ve Soyisim  
• Elektronik Posta Adresi ( Mail adresi) 
• Telefon Numarası 
• Kullanıcı Adı – Şifre (Şifre bilgileri gizli ve çeşitli güvenlik sistemleri 

tarafından korunmakla birlikte, herhangi bir kişi veya kurum ile 
paylaşılmamaktadır.)  

• Kredi Kartı Bilgileri(iyzico Korumalı Alışveriş hizmeti altyapısı) 
• Talep Edilmesi Halinde Fatura Bilgileri 
• Jobsangel.net tarafından verilen hizmetlerin kayıtları ( talep ve 

şikayet formu 

1.3 İşbu yukarıda zorunlu kişisel veriler dışında üye olan kişi veya kurumlar, üyelik 

profili kısmındaki kendilerine ait olan biyografi veya CV bölümüne kendilerine ait 

eklemek istedikleri şahsi bilgilerini(Yabancı Dil, Eğitim ve Öğretim Bilgileri, 

Kariyer vb.) ekleyebilmektedirler. Bununla birlikte üye olan kişiler profillerine 

profil fotoğrafı, ilanlarına ana fotoğraf ve kapak fotoğrafı ekleyebilmektedir. Üyeler 

tarafından paylaşılan bilgi ve belgelerin doğruluğuna ilişkin teyit jobsangel.net 

tarafından yapılmamakla birlikte jobsangel.net’in herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Herhangi bir hukuki veya cezai uyuşmazlık durumunda bilgileri 

paylaşan kişilerin sorumluluğuna gidilebilecektir.  

1.4 Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat ışığında 

aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.  

• Talep, şikayet ve önerileri çözmek amacıyla jobsangel.net ile iletişime 

geçilmesi durumunda kimlik ve iletişim bilgileriniz işlenebilecektir.  



• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile hukuki ve cezai 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yukarıda belirtilen kişisel 

verileriniz işlenebilecektir. 

• Üyelerimiz ve üyelik hizmeti alma adayları ile jobsangel.net arasında çıkan 

uyuşmazlıklarda yahut üyelerimiz arasındaki hizmet alımından kaynaklı 
doğabilecek uyuşmazlıklarda; mahkemeler, icra müdürlükleri, tahkim, 

tüketici hakem heyetleri gibi resmi kurum ve kuruluşlardan gelebilecek 

müzekkere ve bilgi yazılarına ilişkin olarak, hukuki hakların 

kullanılabilmesi amacıyla yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 

işlenebilecektir.  

• Siteye üye olunması durumunda yukarıda belirtilen kişisel veriler 

işlenebilecektir.  

• Ödemelerin kredi kartı aracılığıyla yapılması nedeniyle kredi kartı 

bilgileriniz işlenebilecektir. ( işbu bilgiler jobsangel.net nezdinde 

kaydedilmemekle birlikte güvenli ödeme sistemi olan iyzico’ya 

aktarılmaktadır) 

• Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

amacıyla kişisel veriler işlenebilecektir.  

• Üyelerin almış olduğu hizmetler işlenebilecektir. 

 

1.5 İşlenen kişisel verilerin aktarılması ve paylaşılması ancak aşağıda belirtilen 

durumlarda yapılmakla birlikte işbu belirtilen hususlar dahilinde aktarım ve 
paylaşım sağlanmaktadır.  

• Kişisel bilgiler, üyelerin hizmet alabilmesi amacıyla birbirlerinin profillerini 

görüntülemeleri durumunda erişime açık şekilde sitede paylaşılmaktadır. 

3. kişilerin siteye ziyaretçi olarak girmeleri halinde, site üyelerinin kişisel 

bilgilerine erişme imkanı bulunmamaktadır.  

• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan 

bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirmek amacıyla 

aktarım ve paylaşım yapılabilmektedir. 

• Ödemelerin kredi kartı ile yapılması nedeniyle üyelere ait kredi kartı 

bilgileri, jobsangel.net tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik 

ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır. 

• Jobsangel.net site içerisinde bulunan reklamlar nedeniyle kişisel verileri 

işleme hakkını saklı tutmaktadır. Banner reklamlar başta olmak üzere 
siteye verilen reklamlara kullanıcılar ve üyeler tarafından erişim 

sağlanabilecek  olmakla birlikte jobsangel.net kişisel verileri paylaşım 

hakkını saklı tutmaktadır. İşbu banner reklamlara kullanıcılar ve üyeler 

tarafından erişim sağlanması ve ilgili siteleri girilmesi durumunda, ilgili 
sitelerin kişisel veri ihlallerinden jobsangel.net hiçbir sorumluluk kabul 

etmemektedir.   

• Bu paylaşım hakkı reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini amacıyla 

tüm kullanıcı ve üyelere ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonim hale 

getirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilecektir. 



Anonimleştirilmiş verilerde jobsangel.net tarafından kullanıcıların ve 

üyelerin gizliliği ön planda tutulacaktır.  

1.6 Kişisel verilerin korunması kanunun 11.maddesi çerçevesinde üyelere, üye 

olma adaylarına ve 3.kişilere sağlanan hak ve yükümlülükler kapsamında üyeler, 
üye olma adayları ve üçüncü kişiler; jobsangel.net sitesinden 

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu konuda bilgi talep 

edebileceklerdir. 

• Kişisel verilerin aydınlatma yükümlülüğünde belirtilen şekilde amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi talep edebilecektir.  

• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya paylaşıldığı kişi 
veya kurumlar hakkında bilgi talep edebileceklerdir. 

• Üyeler, üye olma adayları ve üçüncü kişiler; kişisel verilerinin eksik veya 
yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini 
jobsangel.net’den isteyebileceklerdir. 

• Üyeler, üye olma adayları ve üçüncü kişiler Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin 
silinmesini ve yok edilmesini isteme hakkına sahiptirler. İşbu taleplerin 
jobsangel.net’e yapılması durumunda mevzuat kapsamında değerlendirme 
yapılarak makul sürede işbu veriler silinecek yahut yok edilecektir.  

• Üyeler, üye olma ve üçüncü kişiler, belirtilen kişisel verilerin kişisel 
verilerin korunması kanununa aykırı şekilde işlenmesi nedeniyle zarara 
uğramaları durumunda uğramış oldukları zararları ispat etmeleri halinde 
jobsangel.net’den talepte bulunabileceklerdir.  

2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN 
BAŞVURULAR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

2.1 Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında yapılabilecek olan tüm 
başvuru, talep ve şikayetler; veri sorumlusu olarak jobsangel.net yetkilileri 
tarafından ivedilikle ve hassaslıkla değerlendirilecek ve başvuru yapan şahıs 
yahut kurumlara makul sürede geri dönüş yapılacaktır.  
 

2.2 Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında söz konusu başvuru 
prosedürü için tahsis edilmiş olan  “admin@jobsangel.net “ e-posta adresine, 
başvuru, talep ve şikayetlerinizi iletmek amacıyla ulaşabilirsiniz. 
 

2.3 Mail adresiyle birlikte aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz 
Adres: Sorgun Mah. Kemer Cad. No:77 Sözen Park Konakları, A Blok, 
Daire: 1 Antalya Manavgat  

 
3- YETKİLİ MAHKEME  VE TEBLİGAT ADRESİ  

 
3.4 İşbu üyelik sözleşmesi kapsamında üyeler ile jobsangel.net arasında yapılacak 
yazışmalar, jobsangel.net tarafından üyelere gönderilecek bildirimler üyelerin 
jobsangel.net’e üye olma esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresi vasıtasıyla 
yapılacaktır. Üyeler de yine tüm talep, şikayet ve önerilerine de jobsangel.net’in e-
posta adresi olan  admin@jobsangel.net’a yapacaklarını taahhüt etmektedirler.  

mailto:jobsangelco@gmail.com’a
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3.5 Üyeler üye olurken vermiş oldukları e-posta adresinin geçerli adresleri 
olduğunu ve bu adreslerini değiştirmeleri durumunda bir hafta içinde 
jobsangel.net’e bildirim yapacaklarını taahhüt etmektedirler. Aksi durumda üye 
olurken bildirilen adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağı kabul 
edilmektedir.  

 
3.6 İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri 
ve İcra müdürlüklerinin münhasıran yetkili olduğu taraflarca kabul edilmektedir.  
 
4- YÜRÜRLÜK 

 
4.4 Jobsangel.net normal üye adayları işbu formu onayladıktan sonra ve Premium 
üye adayları da işbu formu onaylayıp ödemeyi gerçekleştirdikten sonra üyelik 
işlemleri tamamlanacaktır. Üye adaylarının işbu sözleşmeyi onaylaması 
durumunda sözleşmeyi okuyup anladıklarını da kabul edeceklerdir. Üye 
sözleşmesinin onaylanması durumunda üyeler ve jobsangel.net işbu sözleşme 
bağlı olduklarını kabul etmektedirler. Sözleşme onay tarihi itibariyle yürürlük 
kazanacaktır. Jobsangel.net işbu üyelik sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını 
saklı tutmakla birlikte, işbu değişiklikleri  üyelik sözleşmesinde yayınlayacaktır.  
 

JOBSANGEL.NET  İŞBU ALANA OKUDUM VE 

ONAYLADIM BUTONLARI YAPILACAKTIR.  

 


