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İŞE ALMA GİZLİLİK POLİTİKASI 

Bu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) siz ve kişisel verileriniz için geçerlidir çünkü PVH 

Europe B.V.’de veya bağlı şirketlerinden birisinde veya ana şirket olmaksızın PVH Corp. veya 

Avrupa'daki bağlı şirketlerinden biri (“PVH”) bir görev için başvuruda bulunuyorsunuz.  

PVH, çeşitli ülkelerde çok çeşitli kuruluşları bulunan uluslararası bir şirkettir. Bu Gizlilik 

Politikasının amaçları bakımından, iş fırsatının tahsis edildiği PVH kuruluşu sizin kişisel 

verilerinizin korunmasından sorumludur (ve denetçisi) (“PVH” veya “biz”). 

Bu Gizlilik Politikası için işe alma sürecinin bir parçası olarak PVH’nin sizden topladığı ve işlediği 

bilgileri (“Kişisel Veriler”) nasıl kullandığını açıklamaktadır. PVH gizliliğinizi muhafaza etmeye 

bağlıdır. 

1. Kişisel Verilerin Kategorileri, işlemenin amaçları ve PVH’nin Kişisel Verileri

işlemesinin dayandığı yasal temel

Kişisel veri 

Bir görev için başvuruda bulunduğunuz zaman PVH şu Kişisel Verileri ile vermenizi isteyebilir: 

 Ad (ilk ad ve soyadı)

 Adres (posta adresi, şehir ve mevcut ikamet ülkesi dahil olmak üzere)

 Telefon numarası

 Eposta adresi

 Kapak yazısı

 Özgeçmiş;

 Portföy

 Tercih edilen ülke

 Tercih edilen bölüm

Örneğin kapak yazınızda veya temas sayfası vasıtası ile PVH’ye sorduğunuz bir soruda PVH’ye 

daha başka Kişisel Veriler de verebilirsiniz. 

Amaç ve yasal temel 

Bu ile verdiğiniz Kişisel Verilerinizi şu amaçlar için kullanacağız: 

 Başvuru prosedürü; Veri koruma yasası tarafından, PVH’ye yeni çalışanlar işe almak ve

sizin ile bir sözleşme yapmadan önce önlemler almak üzere kendi meşru iş çıkarını

gözetmesi amacı ile Kişisel Verilerinizi başvuru prosedürü için kullanmasına olanak

verilmektedir. Başvuru prosedürünün bir parçası halinde ve başvuruda bulunduğunuz

göreve bağlı olarak bir referans kontrolü yaparak veya yaptırarak özgeçmişinizi kontrol

edebiliriz;

 İlerideki kariyer fırsatları hakkında sizin ile temas etmek: Veri koruma yasası uyarınca,

PVH’ye Kişisel Verilerinizi yalnızca, onay vermiş olmanız durumunda, ilerideki kariyer

fırsatları için sizin ile temas kurmak amacı ile kullanma olanağı verilmektedir. Onayınızı
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herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu hakkı kullanmak istemeniz halinde 

lütfen aşağıda belirtilen bilgileri kullanarak bizim ile temas edin;  

 Değerlendirmeler: Başvuruda bulunduğunuz iş fırsatına bağlı olarak bir değerlendirme 

yapmanızı isteyebiliriz. Herhangi bir değerlendirme yapılmadan önce PVH daima size haber 

verecektir.  

 Performans: PVH sizi bir memnuniyet anketi doldurmaya davet etmek için sizin temas 

bilgilerinizi kullanır. Bu, PVH’ye personel alma sürecini geliştirme olanağı verir. Veri 

koruma yasası uyarınca, PVH’ye iş süreçlerini iyileştirmek üzere kendi meşru iş çıkarını 

gözetmesi için Kişisel Verilerinizi bu amaç ile kullanma olanağı verilmektedir.  

 

2. Kişisel Verilerinize kimler erişim sahibidir?  

Kişisel Veriler yalnızca PVH’nin yetkili çalışanları ve/veya dış şirketler tarafından işlenir:  

 

 Yetkili çalışanlarımız Kişisel Verilere erişim sahibi olabilir. Yalnızca yukarıda açıklanan 

amaçlar için gerekli olduğu ve yalnızca çalışan kişi bir gizlilik yükümlülüğü ile bağlı olduğu 

zaman erişim olanağı sağlanacaktır; 

 İşe alma prosedürünün işleme alınması, sizin ile bir sözleşme yapılması veya yukarıda 

açıklanan amaçlar için başka bir şekilde gerekli olması durumunda Kişisel Verilerinizi 

PVH’nin bir kuruluşunun yetkili çalışanlarına verebiliriz; 

 Kişisel Verilerinizi bizim adımıza hareket eden üçüncü taraflara verebiliriz. Bu üçüncü 

taraflar şunları içerebilir: hizmet tedarikçileri, değerlendirme şirketleri, anket şirketleri. Bu 

gibi durumlarda bu üçüncü taraflar Kişisel Verilerinizi yalnızca yukarıda açıklanan amaçlar 

için ve yalnızca bizim talimatlarımıza uygun şekilde kullanabilir; 

 Yasa veya mahkeme emri tarafından gerekli tutulduğu zaman Kişisel Verilerinizi örneğin 

yasal yaptırım kuruluşlarına veya başka idari kuruluşlara verebiliriz. 

 

3. PVH Kişisel Verilerinizi ne süre ile saklayacaktır? 

Kişisel Verileriniz PVH’nin bunları toplama ve kullanma amacını gerçekleştirmek için gerekli 

olandan uzun süre elde tutulmaz. PVH, PVH’de bir görev için başvuruda bulunurken verdiğiniz 

Kişisel Verilerinizi başvuruda bulunduğunuz pozisyon doldurulduktan sonra dört haftaya kadar 

veya – sizin onayınız ile – pozisyon doldurulduktan sonra bir yıl elde tutar. Elde tutma süresinden 

sonra, verilerinizi daha uzun bir süre elde tutmamıza yasa tarafından izin verilmediği veya bu 

gerekli tutulmadığı sürece Kişisel Verileriniz silinecektir.  

4. PVH Kişisel Verilerinizi korumak için hangi önlemleri almaktadır? 

PVH, işlediği Kişisel Verileri istenmeden veya yasaya aykırı şekilde işlenmeye, örneğin Kişisel 

Verilere yetkisiz şekilde erişilmesine, bunların açıklanmasına, zarar görmesine veya 

kaybolmasına karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal (güvenlik) önlemleri almış 

bulunmaktadır. 

5. PVH Kişisel Verilerinizi AB dışındaki bir ülkeye aktarır mı? 
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Ayrıca, PVH’nin personel alma süreci kapsamında veya teknik ve işletme ile ilgili nedenlerle 

Kişisel Verilerin Avrupa Ekonomik Alanı (“EEA”) dışındaki üçüncü taraflara da aktarılması 

gerekebilir. Örneğin PVH EEA dışındaki üçüncü taraflardan hizmetler kullandığı takdirde veya 

PVH’nin elindeki bilgileri yabancı makamlara vermesi zorunlu olduğu zaman Kişisel Veriler EEA 

dışında bulunan grup şirketlerine aktarılabilir.  

 

Üçüncü tarafların bulunduğu ülkelerin yönetmelikleri EEA’da olandan farklı bir (yasal) veri 

koruma düzeyi sağlıyor olabilir.  

PVH, Kişisel Verilerinizin yasaya uygun şekilde aktarılmasını sağlamak için gerekli olan önlemleri 

geçerli yasaya uygun şekilde alacaktır. 

 

Bu aktarma işlemi çoğu durumda, veri aktarma işlemleri için Avrupa Komisyonu tarafından 

onaylanmış olan standart sözleşme maddelerine (Avrupa Model Maddeleri) dayalı bir sözleşme 

tarafından düzenlenecektir.  

 

 

6. Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak hangi hakları kullanabilirsiniz? 

Bu Gizlilik Beyanı hakkında sorularınız olduğu zaman lütfen aşağıda belirtilen bilgileri kullanarak 

bizim ile temas kurun. Bu temas bilgileri vasıtası ile ayrıca Kişisel Verileriniz hakkında erişim, 

düzletme, silme, kısıtlama veya taşınabilirlik talep edebilirsiniz. Kişisel Verilerinizi kullanma 

şeklimizden memnun olmadığınız zaman aşağıdaki temas bilgileri vasıtası ile bize ve/veya 

Hollanda Veri Koruma Makamına (Felemenkçe: Autoriteit Persoonsgegevens) şikayette 

bulunabilirsiniz.  

 

7. Sorular ve şikayetler 

Bu Gizlilik Beyanı hakkında sorularınız veya bir şikayetiniz olduğu zaman bize veya adresinden 

e-posta gönderebilirsiniz: 

 

HR HQ Amsterdam: HROperationsAMS@PVH.COM  
Almanya +: DEDataProtection@PVH.com  
Fransa +: HRFrance@pvh.com  
Belçika: HRBeLux@pvh.com  
Rusya: HR_Russia@pvh.com  
NL ve MEA +: HRPVH-NL@pvh.com  
İngiltere ve İrlanda: HRAdmin@pvh.com  
İtalya: HR.Italy@pvh.com  
Nordics: jobdk@pvh.com  
Türkiye: HRTurkey@pvh.com  
 

8. Bu Beyandaki Değişiklikler 

PVH bu Gizlilik Beyanını zaman zaman güncelleyebilir. Bu değişiklikler PVH’nin Web 

Sitesinde açıklanacaktır. Personel alma prosedürü dönemi sırasında Politikada herhangi bir 

maddi değişiklik yapılması durumunda size eposta ile haber vereceğiz.  
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