
A. Başvuru platformuna ilişkin verilerin korunması hakkında bilgi  
  

Boehringer Ingelheim Group bünyesindeki bir pozisyona gösterdiğiniz ilgi için 
teşekkür ederiz. Başvurunuza devam etmeden önce, kişisel verilerinizi nasıl 
işlediğimiz ve koruduğumuz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.   
  

Başvuru platformunun operatörü, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, 
Almanya adresinde mukim Boehringer Ingelheim GmbH’dir.  
  

Lütfen bulunduğunuz yere ve başvurduğunuz ilgili Boehringer Ingelheim şirketine 
bağlı olarak başka kanunların veya ek hükümlerin geçerli olabileceğini unutmayın 
(örn. Avrupa Ekonomik Alanında veya ABD’de bulunan şirketler için). Bu özel 
hükümlere ilişkin açıklamayı Bölüm VI'da bulabilirsiniz.  
  

I. Kişisel verilerinizin kullanımı   
  

Kişisel verilerinizin işlenmesi, doldurulacak pozisyona uygunluğunuzun 
değerlendirilmesi ve mülakatların planlanması gibi olası işe alımınızla ilgili idari 
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla başvurunuzun işlenmesi için gerçekleştirilir.1 
Ayrıca, izniniz dahilinde Boehringer Ingelheim’in dünya çapında başvuru havuzunun 
bir parçası olacaksınız ve sizi ilginizi çekebilecek diğer pozisyonlar hakkında 
bilgilendirebileceğiz.2  
Halihazırda bir Boehringer Ingelheim şirketi ile bir istihdam ilişkiniz olması halinde, 
şirket içi veri koruma yönetmelikleri de potansiyel olarak geçerli olabilir.  
  

II. Kişisel verilerinize kimler erişebilir?   
  

Boehringer Ingelheim'ın kurumsal yapısı nedeniyle, grup içindeki çeşitli şirketler, 
başvurunuzun işlenmesi için potansiyel olarak kişisel verilerinize erişebilir:   
  

• İlgili pozisyon için başvurduğunuz şirket  
• Başvurunuzun işlenmesinde ilgili departmanları veya İK birimleri görev alan diğer 
Boehringer şirketleri  
• Bu başvuru platformunun operatörü olarak Boehringer Ingelheim International 
GmbH  
• Verileriniz, değerlendirmeler, testler, geçmiş kontrolleri yapılması amacıyla ve 
başvuru sahiplerinin ve başvuru belgelerinin seçimi ve doğrulanması ile ilgili diğer 
faaliyetler doğrultusunda üçüncü taraf şirketlere aktarılabilir. 
• Verileri Boehringer Ingelheim gözetiminde işleyen teknik hizmet sağlayıcılar.  
  

Örnek: Boehringer Ingelheim Ltd. şirketinde (Birleşik Krallık) bir pozisyon için 
başvuruyorsunuz. ABD'deki ilgili departman (Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, 
Inc.) ve Almanya'daki İK departmanının (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 
KG) çalışanları başvurunuzun işlenmesinde görev alır. Sonuç olarak, her üç şirketin 
çalışanları da kişisel verilerinizi alır ve işler.   
  

İşe alınmanız durumunda verileriniz başvuru platformundan Boehringer Ingelheim 
Group'un personel yönetim sistemine aktarılacaktır.   
 
 
 
 



III. Verilerinize erişiminiz ve haklarınız  
  

Yüklediğiniz verilere ve başvuru profilinize istediğiniz zaman doğrudan başvuru 
hesabınız aracılığıyla ulaşabilir ve bunları düzenleyebilir veya devre dışı 
bırakabilirsiniz. Burada ayrıca boş bir pozisyon için yaptığınız başvuruyu istediğiniz 
zaman geri çekebilirsiniz. Başvuru profilinizde yaptığınız değişiklikler veya profilinizi 
devre dışı bırakmanız bekleyen başvurularınızı etkileyebilir. 
  
Boehringer Ingelheim Group bünyesindeki profiliniz ve başvuru verilerinizin 
saklanması, işlenmesi ve yayınlanmasına ilişkin onayınızı iptal etmek ve başvuru 
hesabınızdaki verilerin silinmesini istiyorsanız, lütfen adınızı ve başvuru için 
kullandığınız e-posta adresini belirterek GBSComplianceandQuality@boehringer-
ingelheim.com adresinden iletişime geçin. 
 

Ayrıca, saklanan kişisel verilerle ilgili istediğiniz zaman bilgi alma ve sağladığınız 
verileri yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta alma veya 
söz konusu verileri üçüncü bir tarafa aktarma hakkına sahipsiniz. Haklı gerekçe 
olduğu durumlarda, verilerinizin düzeltilmesini veya işlenmesinin kısıtlanmasını talep 
edebilirsiniz. Verileriniz Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelere aktarılırsa, 
verilerinizin korunmasına ilişkin bilgi ve varsa kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin 
uygun önlemleri belirten sözleşmenin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz.  
  

Bu haklarınızı kullanmak için lütfen datenschutz@boehringer-ingelheim.com 
adresinden veri koruma yetkilimizle iletişime geçin.  
   
Verilerinizin işlenmesiyle ilgili başka endişeleriniz varsa, ilgili veri koruma makamıyla 
da iletişime geçebilirsiniz. Boehringer Ingelheim International GmbH, Rheinland Pfalz 
Veri Koruma ve Bilgiye Erişim Özgürlüğü Komiserliğinin yargı yetkisi altındadır 
(poststelle@datenschutz.rlp.de).  
  

IV. Kişisel verilerinizin güvenliği   
  

Kişisel verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Bu nedenle bizimle paylaştığınız 
bilgiler gizli tutulmaktadır. Kişisel verilerinizi, kaybolma, kötüye kullanım, yetkisiz 
erişim, ifşa, değiştirme ve imha edilmeye karşı korumak için uygun önlemleri 
alıyoruz.   

  

V. Günlük verileri ve çerezler  

 

Web sitesini ziyaret ettiğinizde, günlük verilerini işleriz (örn. IP adresi, daha önce 

ziyaret edilen web sitesi, saat ve tarih, gösterilen içerik, tarayıcı ve işletim sistemiyle 

ilgili bilgiler). Web sitemizi kullanabilmeniz için günlük verilerinin toplanması teknik 

olarak gereklidir (yasal dayanağı GDPR Madde 6(1) b). Günlük verileri, ilgili amaç için 

gerekli olduğu sürece saklanır, ancak bu süre genellikle 14 günü geçmez. 

 

Çerezler (tarayıcınızda saklanan küçük metin dosyaları) kullanıyoruz ve web 

işaretçileri (bundan sonra “çerezler” olarak anılacaktır) gibi benzer teknolojileri de 

kullanabiliriz. 
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1.1 Zorunlu çerezler 

Web sitesinin düzgün çalışması için zorunlu çerezler gereklidir. Bu çerezler, sitede 

gezinme, web sitesinin güvenli alanlarına erişim veya dil ayarları gibi temel işlevleri 

sağlarlar. Bu zorunlu çerezleri 12 aya kadar saklarız. 

 

1.2 Onayınızı gerektiren çerezler 

 

1.2.1 Web sitesi optimizasyonu  

Çerez başlığımızdaki “Optimizasyon” bölümünü kabul ederseniz, örneğin arama 

isteklerinizi saklayarak veya sosyal medyada iş ilanlarını paylaşmanızı sağlayarak 

web sitemizde gezinmeyi sizin için daha uygun hale getirecek çerezler 

yerleştireceğiz. Bu çerezler en fazla üç ay saklanır.  

 

Aşağıdaki ortaklarla çalışıyoruz:   

 

Adobe Analytics (Omniture) 

Kabul ettiğiniz sürece, Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) tarafından 

sağlanan bir web analiz hizmeti olan Adobe Analytics'ten gelen çerezleri 

kullanacağız. Adobe Analytics, tüm veri trafiğini ve kullanıcı davranışını analiz etmek 

için Boehringer Ingelheim adına çerezler kullanır. Çerezlerin ömrü, mevcut 

oturumdan üç yıla kadar değişmektedir. Çerezler tarafından toplanan IP adresi, 

coğrafi konum belirlemeden önce kısaltılır. Bunun ardından genel bir IP adresi ile 

değiştirilir. Adobe, IP adresinizi Adobe'den gelen diğer bilgilerle 

ilişkinlendirmeyecektir. http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html (bağlantı haricidir) 

altındaki seçeneklerinizi kullanarak veya buradaki ayarlarınızı değiştirerek Adobe'nin 

bilgi (çerezler ve IP adresi) toplamasını ve kullanmasını engelleyebilirsiniz. Analizler, 

hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olur. 

 

Bu hizmetle ilişkili çerezler aşağıdakileri yapmamızı sağlar: 

• Kullanıcılar için benzersiz bir kimlik oluşturulması ve kullanıcıların çeşitli etki 

alanlarımızın dışında takip edilmesi, 

• Çerezlerin etkinleştirilip etkinleştirilmediğinin belirlenmesi, 

• Kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili istatistiklerin kaydedilmesi, 

• Aynı ziyaretçinin iki ziyareti arasındaki sürenin (gün olarak) belirlenmesi, 

• Bireysel bir kullanıcının ziyaret sayısının belirlenmesi. 

 

1.2.2 Pazarlama çerezleri 

Onayınız dahilinde size web sitemizde daha uygun bir kullanıcı deneyimi sağlayan ve 

ortaklarımızın (aşağıya bakın) bireysel kullanıcıya hitap eden ilgili reklamları 

göstermek için kullanıcıları diğer web sitelerine kadar takip etmesine izin veren 

pazarlama çerezlerini kullanacağız.   

 

Aşağıdaki ortaklarla çalışıyoruz:   



 

LinkedIn 

İş başvurusunda bulunduğunuzda LinkedIn hesabınızdan veri yükleyebilirsiniz. Bunu 

yapmak için, LinkedIn'in verileri karşıya yüklemek, verileri karşıya yüklerken ve 

LinkedIn ile etkileşim kurarken istatistiksel değerlendirme için davranışlarınızı analiz 

etmek ve LinkedIn’de veya diğer ağlarda reklamlar göstermek amacıyla çerezler 

yerleştirmesini kabul etmelisiniz. LinkedIn'in (LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton 

Place, Dublin 2, İrlanda) verilerinizi nasıl işlediğine ilişkin bilgileri 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinde bulabilirsiniz. Bu hizmetin 

çalışması için gerekli olan çerezler iki yıla kadar, reklam çerezleri ise 30 gün süreyle 

saklanır.  

 

1.3 Onayınızı geri çekme 
Buraya tıklayarak ve ardından ekranınızın alt kenarında göreceğiniz aşağıdaki 

simgeyi etkinleştirerek onayınızı ileriye dönük olarak yürürlüğe girmek üzere 

istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz:  

 
  

 

VI. Ulusal veri koruma bildirimleri 

 

Lütfen başvurduğunuz pozisyonun bulunduğu ülkenin ilgili veri koruma direktiflerinin 

geçerli olacağını unutmayın. Örneğin, Avrupa Ekonomik Alanı içinde ikamet 

ediyorsanız ve Ekonomik Alanın dışında (örn. Çin veya ABD'de) bulunan bir şirkete 

başvuruyorsanız, verilerinizin bu şirketler tarafından kullanımı Avrupa veri koruma 

direktiflerine tabi olmayacak ve bu nedenle farklı bir koruma seviyesi uygulanacaktır.  

 

Saklama süresi: Başvuruyu yaptığınız ülke için belirli bir saklama süresi 

belirtilmemişse, kişisel veya kimlik belirleyici veriler başvuru sisteminde 36 ay 

kullanılmaması halinde silinir. 

Boehringer Ingelheim Group bünyesinde başvuru yapan Boehringer Ingelheim 

çalışanları, başvurdukları ülke ve şirkete bağlı olarak farklı yerel çalışma kurallarına 

tabi olabilir. 

 

Aşağıda ilgili Boehringer Ingelheim şirketinin konumuyla ilgili olarak ek veri koruma 

gerekliliklerine ilişkin bilgi bulabilirsiniz: 

 

- Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki başvurular için bildirim 

- Türkiye'deki başvurular için bildirim 
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1. Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki başvurular için bildirim 

 

Avrupa Ekonomik Alanında bulunan bir şirkette bir pozisyona başvuruyorsanız, ek 

olarak aşağıdakiler de geçerlidir:  

 

Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki şirketler tarafından veri kullanımı: Avrupa 

Ekonomik Alanında (Almanya gibi) bulunan bir şirkette bir pozisyona başvuruyorsanız 

ve verileriniz Avrupa Komisyonu'nun geçerli bir uygunluk kararının bulunmadığı 

Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki bir ülkede bulunan bir Grup şirketi (ABD merkezli 

bir şirket gibi) tarafından da işleniyorsa, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan 

standart sözleşme maddelerinin kullanımıyla verileriniz için uygun bir güvenlik düzeyi 

sağlayacağız.  

 

Hassas veriler: lütfen hassas verileri başvuru platformunda saklamayın. Bu 

başlık özellikle sağlığınız, dininiz, bir sendikaya veya siyasi partiye üyeliğiniz, cinsel 

hayatınız, önceki adli sicil kaydınız veya bağımlılıklarınıza ilişkin veriler için geçerlidir. 

Bu başlık, örneğin engellilik gibi hassas verilere ilişkin isteğe bağlı olarak verilen 

bilgilerin istendiği başvuru sürecinde özel olarak sorulan sorular için geçerli değildir. 

 

Saklama süresi: AB'deki başvurular için kişisel veya kimlik belirleyici veriler, başvuru 

sisteminde 12 ay kullanılmaması durumunda silinir. 

 
 

2. Türkiye'deki başvurular için bildirim 

 

Türkiye’de bulunan bir şirkette bir pozisyona başvuruyorsanız, aşağıdaki hususlar da 

geçerlidir: 

 
BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili 
ikincil mevzuat uyarınca, çalışan adaylarının Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nidakule 
Levent N.7-9 K.15/16, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Boehringer Ingelheim İlaç 
Ticaret Anonim Şirketi’nde (“Şirketimiz”) bir işe başvurmaları durumunda, şirketin veri 
sorumlusu sıfatıyla adayların kişisel verilerini işlemesine ilişkin usul ve esaslar 
hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı 
Kişisel verileriniz, şirketin insan kaynakları ve işe alım süreci kapsamında, 
Kanun'un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde 
aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:  
 



a) Şirketimizin işe alım süreçlerinin yürütülmesi, 
b) Güvenlik kontrolü süreçlerinin yürütülmesi.  

 
Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir? 
Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde ve Şirket'in işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve işe uygunluğunuzun 
değerlendirilmesi amacıyla kişisel verileriniz, Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret 
Anonim Şirketi ve Şirketimizin yurt dışındaki Grup Şirketleri, Şirket'in iş ortakları ve 
bu şirketlerin hizmet aldığı üçüncü taraflarla paylaşabilir, kişisel verilerin yurt içinde 
veya yurt dışında bulunan sunucular, veri tabanları ve dijital platformlarda muhafaza 
edilmesi için yurt içinde veya yurt dışında (yeterli koruma sağlamayan ülkeler dahil) 
sunucu, veri tabanı ve/veya dijital platform hizmeti sağlayan tedarikçilere aktarılabilir 
ve referans kontrolleri kapsamında referans olarak eklediğiniz kişilere açıklanabilir. 
 
Çalışan Adayını Aydınlatma Metnini kabul etme aracı aracılığıyla kabul ederek kişisel 

verilerinizin yurt dışına aktarılmasına açıkça onay vermediğiniz sürece, Kanunun 9/1. 

maddesinde açık onay verilmesini gerektirmeyen şartların bulunmaması halinde, (verilerin 

aktarılacağı ülkenin yeterli koruma sağlayan ülkeler arasında olması veya verilerin 

aktarılacağı tarafla sözleşme imzalaması ve Kişisel Veri Koruma Makamından verilerin 

aktarılması için izin alması halinde) kişisel verilerinizi yurt dışına aktaramayacağımızı 

belirtmek isteriz.  

 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi 
Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile akdedilebilecek iş sözleşmesinin ifası ve Şirketimizin 

meşru menfaati uyarınca, KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak, Şirketimize yaptığınız iş başvurunuza 

istinaden, iş başvurunuz sırasında e-posta yoluyla ve/veya iş görüşmeniz sırasında 

sözlü veya fiziki olarak iletmiş olduğunuz bilgi ve belgeler kapsamında ve/veya 

referanslarınızda belirttiğiniz kişilerden bilgi alınarak elektronik veya fiziki olarak 

toplanır.   

Veri Sahibi Olarak Haklarınız  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu 
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret Anonim Şirketi'ne başvurarak aşağıdaki hakları 
kullanabilirsiniz; 
a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, 
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e) Varsa eksik veya yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel 

verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g) İşlenen verilerin otomatik sistemler aracılığıyla münhasıran analiz edilmesi 
sonucunda kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde 
zararın giderilmesini talep etme. 
 



Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve 
kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınız ile birlikte e-posta veya Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle 
METAdataprotection.AE@boehringer-ingelheim.com adresinden iletişime 
geçebilirsiniz. Başvurularınız Kanunda belirtildiği şekilde en geç otuz (30) gün içinde 
cevaplandırılacaktır. Tarafımıza iletilen bilgi veya belgelerde eksik bilgi veya 
anlaşılmayan bir husus varsa, talebinizi yerine getirmek için eksiklikleri ve belirsizliği 
gidermek amacıyla sizinle iletişime geçebiliriz. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir 
ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.  
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