International Paper’ın Çalışan Adayı Gizlilik Politikası
International Paper'da, gizlilik ve veri koruma yaklaşımımız değerlerimizle başlar: her zaman,
doğru gerekçelerle, doğru olanı yapmaya kararlıyız. İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız
toplumları destekliyor ve her zaman International Paper'daki sınırsız kariyer olanaklarını
keşfetmek isteyen insanları arıyoruz.
Çalışan Adayı Gizlilik Politikası, bu web sitesi aracılığıyla bir iş başvurusunda bulunurken
verdiğiniz kişisel verilerin International Paper tarafından nasıl işleneceği ve korunacağı hakkında
size bilgi sağlamaktadır.
İşlediğimiz Veri Türleri
Bu politika, International Paper'a sunduğunuz iş başvurusu bilgileri için geçerlidir, örneğin:






İletişim bilgileri (ad-soyadı, yazışma adresi, e-posta adresi, telefon numarası gibi)
İş deneyimi (çalışma geçmişi, iş onayı bilgileri, eğitim geçmişi, sertifikalar gibi)
Değerlendirmemiz için sunduğunuz öz geçmişiniz veya ön yazınızda yer alan kişisel
veriler
Aradığınız iş türü, taşınmaya istekli olup olmadığınız veya diğer iş tercihleriniz
Referanslarınızın adları ve iletişim bilgileri (lütfen referanslarınızın iletişim bilgilerini IP'ye
vermeden önce onaylarını alın)

Kişisel Verilerinizi Niçin Topluyor ve Kullanıyoruz?
International Paper, işle ilgili niteliklerinizi belirlemek ve bir işe alım kararı vermek için kişisel
verilerinizi toplar ve kullanır. Ayrıca kişisel verilerinizi, iş arayanların değerlendirilmesine ilişkin
yasalar gibi yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uyum sağlamak veya bu tür yasalara
dayanan talepler karşısında kendimizi savunmak için toplarız. İşe alınırsanız kişisel verilerinizin
ilgili bölümlerini temel bir istihdam kaydı oluşturmak için de kullanırız. Çalışan adayı olarak
verdiğiniz kişisel verileri, işe alıma uygunluğunuzu belirleme veya herhangi bir iddiayı ya da
savunmayı desteklemeye yönelik International Paper'ın yasal haklarını kullanma dışında
herhangi bir amaçla toplamayız veya kullanmayız.
Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?
International Paper'ın hakkınızda topladığı kişisel verilerin çoğu doğrudan başvurunuzdan veya
özgeçmişinizden alınır ve bu bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan sunucularda
saklanır. Yasal olarak izin verilen durumlarda (a) eğitiminiz ve önceki çalıştığınız yerler gibi
geçmişinizle ilgili bilgilerin doğrulamak; (b) referanslarınızı araştırmak ve (c) yasalarca izin
verildiği ölçüde öz geçmiş araştırması yapmak için üçüncü taraflardan sizinle ilgili bilgiler
toplayabiliriz. International Paper, bu tür bilgileri üçüncü taraflardan yalnızca sizin bilginiz ve
onayınız ile toplar.
Kişisel Bilgilerinizin Paylaşılması
Bilgilerinize erişim, işe alım veya istihdamla ilgili yasal konulara ilişkin sorumluluklarını yerine
getirebilmek için kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyan International Paper çalışanları ve belirli

temsilcilerle sınırlı olacaktır. Aday bilgilerine erişebilecek kişiler arasında İnsan Kaynakları
departmanımız ve işe alım yöneticileri de bulunabilir. Kişisel bilgileriniz, başvurduğunuz
pozisyon dışında International Paper'da ortaya çıkabilecek fırsatlar için de sizi değerlendirmek
amacıyla kullanılabilir. Başka pozisyonlar için değerlendirilmek istemiyorsanız MyPrivacy@ipaper.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Bilgileriniz, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde geçerli yasalara uygun olarak fırsat
eşitliği yasalarını gözden geçirmek ve uygulamak için yetkilendirilmiş kuruluşlar gibi kamu
kurumlarıyla ya da kolluk kuvvetleriyle de paylaşılabilir.
Seçiminiz
Aday bilgilerini, bir sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olduğundan veya sözleşme imzalarken
gerekli işlemleri yapmak için işliyoruz. International Paper'da bir pozisyona başvurduğunuzda
kişisel bilgilerinizi işe alım değerlendirmesi ve işe alınmanız halinde istihdam için
kullanabileceğimizi kabul edersiniz.
Kişisel bilgilerinizi International Paper'a gönüllü olarak verirsiniz. Ancak başvurunuzda talep
edilen tüm bilgileri sağlamadığınız takdirde işe alım konusunda sizi değerlendirme imkanımız
sınırlanabilir.
Kişisel Verilerinize Sizin Erişiminiz
Bu web sitesi aracılığıyla bir hesap oluşturduğunuzda, International Paper'ın iş başvurusu web
sayfasına giriş yaparak sitede yer alan bilgileri düzeltmek veya güncellemek için çevrimiçi
erişiminiz olacaktır.
Yürürlükteki Yasalar
International Paper, faaliyet gösterdiği ülkelerde veri koruma zorunluluklarına uymayı taahhüt
eder. International Paper'ın her bir bağlı kuruluşu, faaliyet gösterdiği ülkenin tüm veri koruma
zorunluluklarına uygun hareket etmelidir.
Avrupa Birliği Ülkelerinden Çalışan Adayları
Kişisel verileriniz, çalışanların ve çalışan adaylarının kişisel verileri için birincil kayıt sistemini
oluşturan International Paper’ın küresel insan kaynakları bilgi yönetim sisteminin (“Global
HRIS”) bir parçası olan veritabanlarında saklanacaktır. Ancak kişisel bilgileri saklamak ve
yönetmek için manuel dosyalar da kullanılabilir. Ayrıca kanunen hassas olduğu kabul edilen
çalışan adayı kişisel verilerini işlerken özel gösteririz.
International Paper'ın Global HRIS sistemindeki kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nde
bulunan sunucularda veya Avrupa'da bulunmayan bulut tabanlı uygulamalarda tutulur. Avrupa
dışındaki yasalar, aday çalışan verilerinizi ilk olarak verdiğiniz ülkeye kıyasla aynı düzeyde veri
koruması sağlayamayabilir. Bununla birlikte, International Paper kişisel verilerinizi Amerika
Birleşik Devletleri dahil diğer ülkelerdeki alıcılara aktardığında, bilgilerinizi koruruz ve ilgili
yasalara uygun olarak aktarılmasını sağlarız.

Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre'de yerleşik bulunuyorsanız ilgili yasal gereksinimlere uymak
ve diğer önlemlerin yanı sıra model sözleşmeleri kullanarak veri aktarımı için yeterli korumayı
sağlamak üzere olumlu önlemler alırız.
International Paper'ın sizin hakkınızda tuttuğu kişisel verileri görüntülemek ve hatalı kişisel
verileri düzeltmek ya da silmek için ilgili veri koruma yasalarından kaynaklanan haklarınız da
olabilir. Ayrıca bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz hakkına da sahip
olabilirsiniz. Kişisel verilerinize erişim talebinde bulunmak veya veri koruma yasaları
kapsamındaki herhangi bir hakkınızı kullanmak isterseniz lütfen International Paper'ın AB Veri
Gizliliği Müşaviri ile My-Privacy@ipaper.com adresinden irtibata geçin.
Koruma Tedbirleri
International Paper, kişisel bilgilerinizin kaybolma, hırsızlık ve yetkisiz kullanım ya da
değiştirilme durumlarına karşı korunması için uygun idari, teknik, fiziksel önlemler ve personelle
ilgili önlemler alır.
Kişisel Verilerinizin Saklanması
International Paper, kişisel bilgilerinizi sadece elde edilme amaçlarına ulaşmak ve iş
başvurusunda bulunan kişilerin değerlendirilmesiyle ilgili geçerli yasalara ve yasalarda belirtilen
veri saklama sürelerine uymak için gerekli olduğu sürece saklar. Bu süreden sonra yasal
yükümlülükleri yerine getirmek için gerekmediği sürece verileriniz silinir veya arşivlenir.
International Paper'ın Sizinle İletişimi
International Paper, belirli bir işe veya işlere yönelik başvurunuza cevap vermek için verdiğiniz
iletişim bilgilerini kullanarak sizinle irtibata geçebilir. Ayrıca oluşturduğunuz hesapta belirttiğiniz
seçeneklere bağlı olarak, tercihlerinizle eşleşen yeni işler ile birlikte diğer etkinlikler ve duyurular
hakkında bilgilendirilirsiniz.
Bilgi Edinme ve Sorular
International Paper’ın politikaları ve bu web sitesi aracılığıyla aday çalışandan alınan kişisel
verilerin işlenmesine yönelik uygulamalar hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa MyPrivacy@ipaper.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Bu Politikanın Değiştirilmesi
International Paper, zaman zaman bu Çalışan Adayı Gizlilik Politikasını gözden geçirebilir. Bunu
yaptığımız taktirde, aşağıda belirtilen tarihi de değiştiririz. Çalışan Adayı Gizlilik Politikasının en
güncel halinden haberdar olmak için düzenli olarak bu web sitesini kontrol etmenizi tavsiye
ederiz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Onayı
Verdiğiniz bilgiler, bu politikada yer alan hükümleri onayladığınız kabul edilerek kullanılacaktır.

