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İşe Başvuranlar için Veri Koruma Bildirisi 
 
Verilerinizin korunması, Corning açısından çok önemlidir. Bu bildirinin (“Veri Koruma Bildirisi” olarak 
anılacaktır) amacı; Corning’te bir pozisyon için başvurduğunuzda, sizin sağladığınız kişisel verilerde dahil 
olmak üzere bilgilerin nasıl toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı hakkında sizi bilgilendirmektir. Bu bilgiler, 
metnin devamında topluca "İş Başvurusu Verileri” olarak anılacaktır. 
 
Corning tüzel kişilikleri İş Başvurusu Verilerini Genel Veri Koruma Yönetmeliği1 (“GDPR”) yasalarına 
uygun olarak hazırlanmış olan Corning Küresel Veri Koruma Politikası (“Politika” olarak anılacaktır) 
uyarınca ve İş Başvurusu Verilerinin işlendiği bölgelerin, varsa, yerel yasaları çerçevesinde kullanacaktır. 
Yerel hukuk Politikada belirtilenden daha az koruma gerektirdiği takdirde, Corning, İş Başvurusu 
Verilerinizi 
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/Corning_Incorporated_Internet_Data_P
rotection_Notice_GDPR_FINAL_TR-TR_PDF.pdf  adresinde bulunan Politika tarafından özetlenen şekilde 
kullanacaktır. 
 
Veri toplama ve kullanma 
 
Gönderdiğiniz tüm İş Başvurusu Verileri; Corning, New York, ABD'de bulunan Corning Incorporated 
tarafından toplanır. İş Başvurusu Verileri, işe başvurduğunuz ülkenin ilgili yerel Corning tüzel kişiliği ile 
de paylaşılır. Hem Corning Incorporated hem de ilgili yerel Corning tüzel kişiliği (bundan sonra “Corning” 
olarak anılacaktır), İş Başvurusu Verileriniz konusunda Ortak Veri Kontrolörleri2 olarak hareket eder. 
 
Corning, İş Başvurusu Verilerini, bir kuruluş olarak teklif ettikleri iş pozisyonuna kalifiye çalışanlar almaya 
ilişkin meşru çıkarına göre işler. 
 

a. Ne tür bilgileri işliyoruz? 
 

Bu Veri Koruma Bildirisi Corning'e verdiğiniz (aşağıdaki gibi) tüm İş Başvurusu Verilerini içerir: 
• İsim, adres, e-posta adresi, telefon numarası veya başka iletişim bilgileri; 
• Öz geçmişinizde, CV'nizde veya kapak yazınızda bulunan önceki iş deneyimleri, eğitim, 
ödüller ve sertifikalar gibi bilgileriniz veya dikkatimize sunduğunuz diğer bilgiler; 
• Aranan istihdam türü, istenen maaş, yer değiştirme isteği veya başka iş tercihleri ve 
• Geçerli ise sevk edenlerin isimleri ve irtibat bilgileri. 

 
Referanslarınızın bilgilerini bize vermeden önce verilerinin işlenme potansiyeli hakkında 
bilgilendirme yapmak, sizin sorumluluğunuzdadır. 
 
Corning; önceki işverenlerinizden almış olabileceğiniz gizli, mülkiyete tabi veya patentli bilgileri 
almak istememektedir ve siz de bunları Corning'e vermemelisiniz. 

 
b. İş Başvurusu Verileri hangi amaçlar için kullanılacaktır? 

 
Sağladığınız İş Başvurusu Verileriniz Corning'te istihdam edilmek için yaptığınız başvuruyu 
değerlendirmek, verdiğiniz bilgileri doğrulamak, referans kontrollerini yapmak, sizinle iletişim 
kurmak ve ilave kariyer fırsatlarını haber vermek amacıyla geçerli yasa tarafından izin verildiği 
takdirde ve bu ölçüde kullanılacaktır. 

                                                           
1 Kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek kişilerin korunması ve söz konusu verilerin serbest dolaşımına ilişkin olup 95/46/EC 
sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran Avrupa Parlamentosu ve 27 Nisan 2016 tarihli Konseyin (EU) 2016/679 sayılı yönetmeliği 
2 İki veya daha fazla kontrolör verinin nasıl ve ne amaçla işleneceğine karar verir. 
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Corning'te istihdam edilmeyi kabul ettiğiniz zaman, toplanmış olan bilgiler istihdam kayıtlarınızın 
bir parçası haline gelir ve istihdam amaçları için kullanılır. 

 
c. Sizin Tercihiniz 

 
İş Başvurusu Verilerinizi sağlamak isteğe bağlıdır. Ancak başvurunuz için istenen İş Başvurusu 
Verilerinin hepsini vermemeyi tercih etmeniz halinde, sizi bir aday olarak dikkate alma olanağımız 
sınırlı kalabilir. 

 
Açıklama 
 

a. İş Başvurusu Verilerinize Kimler Erişebilir? 
 

İş Başvurusu Verilerinize Erişebilecek Kişiler: (i) Corning'in bilmesi gereken seçkin personelleri 
örneğin gelecekteki potansiyel yöneticileriniz, İnsan Kaynakları Bölümü çalışanları, BT (yalnızca 
bakım amaçları için), (ii) personel alma başvurularının yönetilmesinde Corning'e destek sağlayan 
dış hizmet tedarikçilerimizin seçkin personeli ve (iii) başka işe alma değerlendirmeleri için diğer 
Corning tüzel kişilikleri İş Başvurusu Verilerinize erişim hakkına sahiptir. 

 
b. İş Başvurusu Verileriniz farklı bir yetki sınırında bulunan bir alıcı tarafından erişilebilir olduğunda 

ne olur? 
 

Corning, sınırları aşan işleri, tüzel kişilikleri, BT sistemleri, idari yapıları ve işlemleri olan global 
bir kuruluştur. Bazı Corning tüzel kişilikleri Avrupa Birliği dışında yer almaktadır. İş Başvurusu 
Verilerinizin aktarımı Corning Group Bağlayıcı Şirket Kurallarına uygun bir şekilde 
gerçekleştirilecektir http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-
rules.html. 
 
Corning servis sağlayıcıları arasında AB standartlarına uygun bir şekilde veri koruması sağlamayan 
ülkelerde bulunanlar da olabilir. Bu tür durumlarda, Corning İş Başvurusu Verilerinizin aktarımının 
AB Komisyonu Standart Sözleşme Maddeleri uyarınca, ABD’ye aktarımının ise Gizlilik Kalkanı 
uyarınca veya işleyiciler için BRC’ler uyarınca gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Aşağıdaki 
“Bizimle İletişime Geçin” bölümünde anlatıldığı gibi Corning Gizlilik Ofisi ile iletişime geçerek 
bu belgelerin bir kopyasını talep edebilirsiniz. 
 
Son olarak, Corning, öncesinde açıkça yetki vermediğiniz sürece, yukarıda belirtilen bilgiler 
dışında İş Başvurusu Verilerinizi hiçbir üçüncü tarafla paylaşmayacaktır.  

 
Veri saklama 
 
İş başvurusu yapan adayların İş Başvurusu Verileri, aday, Corning’te çalışmak amacıyla iş aramaya devem 
ettiği sürece saklanır. Açık pozisyonlar için seçilmeyen adayların başvuruları, yerel yönetmelikler uyarınca 
kayıt altına alınacaktır. 

Haklarınız 
 
İş Başvurusu Verilerinize erişmenize izin verilmektedir. Doğru olmayan bilgilerin düzeltilmesi, 
değiştirilmesi veya silinmesi için makul isteklerde bulunabilirsiniz. Corning iş başvurusu web sayfasına 
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girerek dilediğiniz zaman önceki başvurularınızı silebilirsiniz:www.corning.com/careers. Aynı zamanda 
kişisel verilerinizi taşıma hakkınızı kullanabilir veya kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlayabilirsiniz.  

Buna ek olarak, Corning, kişisel verilerinizi meşru çıkarları doğrultusunda işlerken, istediğiniz zaman 
mevcut şartlarınıza ilişkin meşru sebeplerle bu işleme itiraz edebilirsiniz. 
 
Yukarıda bahsedilen hakkınızı kullanabilir veya İş Başvurusu Verilerinizin kullanımı ile ilgili sorularınızı 
privacy@corning.com adresine gönderebilirsiniz.  
 
Corning’in veri koruma yasalarına uymadığından şüphelenirseniz, düzenleyici otoritelere şikayette 
bulunma hakkına sahipsiniz. Buna ek olarak Corning BCR’lerinde 
http://www.corning.com/worldwide/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html (özellikle Madde 
5.1, 5.4, 6.3, 6.4 ve ek 2) Corning’in uymak zorunda olduğu ve hak sahibi üçüncü kişi olarak sizin 
uygulama hakkına sahip olduğunuz veri koruma ilkelerini bulabilirsiniz. Kişisel verilerinizin 
işlenmesinden dolayı herhangi bir zarar görmeniz halinde, çözüm arama hakkına sahipsiniz ve uygun 
durumlarda yetkili mahkeme veya düzenleyici otoritenin emriyle veya -başvurduysanız- dahili Corning 
şikayet mekanizması kararıyla tazminat alabilirsiniz. 

 
Bize ulaşın 
 
Corning tüzel kişiliklerinin bir listesini ve iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz 
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf 
 
Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliği konusunda herhangi bir soru, şikâyet veya endişeniz varsa lütfen, 
Corning Veri Gizliliği Ofisi ile iletişime geçin:  
 
One Riverfront Plaza 
MP-HQ-W1-Z12 
Corning, NY 14831 
(607) 974-9000  

Privacy@corning.com  
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