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EDENPEOPLE DIŞARIDAN İŞE ALIM GİZLİLİK POLİTİKASI 

 

EdenPeople, iş başvurularının ve gelecekteki olası adayların yönetimini kolaylaştırmak ve uyumlaştırmak amacını 
taşıyan Edenred’in yeni dışarıdan işe alım modülünü içermektedir. Dışarıdan işe alım modülü aşağıdaki veri 
sahipleri (ilgili kişiler) için erişilebilir bir modüldür: 
 

 Bir personel işe alım görevlisinin bir potansiyel aday olarak belirlediği ve Edenred iş tekliflerine müracaat 
etmeye davet ettiği olası adaylar 

 Bir mevcut çalışanın bir potansiyel aday olarak belirlediği ve Edenred iş tekliflerine müracaat etmeye 
davet ettiği yönlendirilen adaylar 

 Edenred tarafından yayınlanan bir iş fırsatı için başvurmak isteyen dış adaylar 

Bu faaliyetin bir parçası olarak, kişisel verilerinizin bir kısmı Edenred tarafından işlenir. Bu nedenle, bu 
bilgilendirme metninin amacı, harici işe alım modülü bağlamında topladığımız kişisel veriler ve bunları nasıl 
kullandığımız hakkında sizi bilgilendirmektir.  

Aşağıda sayılan kelime ve terimler bunlara aşağıda verilen anlamlara sahip olacaklardır: 

“Açık Rıza”: Somut bilgiye dayanan, serbest ve özgür iradeyle verilen spesifik rıza beyanı; 
“Anonimleştirme”: Kişisel verilerin başka verilerle bağlantı kurulmak suretiyle bile bir gerçek kişinin kimliğinin 
tespit edilmesine ya da tespit edilebilir olmasına neden olmayacak bir hale ve niteliğe getirilmesi süreci.  
“İlgili Kişi (Veri Sahibi)”: Kişisel verileri işlenen gerçek kişi. 
“Kişisel Veriler”: Kimliği tespit edilen veya edilebilecek bir gerçek kişiyle ilişkili bilgiler.  
“Kişisel Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü 
işlem. 
“Veri Sorumlusu”: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından 
ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 
  
Veri sorumlusunun kimliği 
Ticari merkezi Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7b Blok No. 7c İç Kapı No. 10 Sarıyer / 
İstanbul adresinde bulunan Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., EdenPeople'da işlenen kişisel verilerinizin veri 
sorumlusudur. 
 
İlgili kişisel veri kategorileri ve işleme amaçları ve işlemenin yasal dayanağı 
Edenred Türkiye, kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (“Kanun”) öngörülen kişisel veri 
işleme koşullarına uygun olarak, aşağıdaki tabloda gösterilen amaçlara orantılı olarak ve özellikle (i) ilgili kişilerin 
pozisyon için uygun olup olmadıklarını incelemek; (ii) aday seçim ve konumlandırma süreçlerini yürütmek; (iii) 
adayları işe almak; (iv) insan kaynakları süreçlerini planlamak; (v) ilgili kişilere hak ve menfaatler sağlamak ve (vi) 
iç etkinlikleri yürütmek ve geliştirmek amaçlarıyla toplamaktadır. 
 
Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., veri sorumlusu olarak, aşağıdaki tabloda bildirilen kategorilere, işleme 
amaçlarına ve yasal dayanaklara bağlı olarak, EdenPeople aracılığıyla aşağıda gösterilen sizinle ilgili kişisel verileri 
topladığı konusunda sizi bilgilendirir: 
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İlgili Kişi Verinin 
Kategorisi  

Veriler İşlemenin Amacı İşlemenin Yasal Dayanağı  

Olası adaylar  Kimlik Verileri Adı, soyadı, tercih edilen 
isim  

Potansiyel gelecek adayların 
tespit edilmesi ve 
EdenPeople'daki işler için 
başvuruların teşvik edilmesi 
 

- İlgili kişilerin kişisel verilerini 
bir akdi ilişki tesis ve inşa etmek 
amacıyla işlemenin gerekli 
olduğu ya da veri işlemenin ilgili 
sözleşmenin akdedilmesi veya 
ifa edilmesiyle doğrudan 
bağlantılı olduğu durumlarda  
 
- Kişisel verileriniz kamuya sizin 
tarafınızdan ifşa edilmiştir. 
 
- Meşru çıkarlar (profili personel 
alım görevlilerinin ilgisini 
çekebilecek nitelikte olan 
potansiyel adayları tespit etmek 
ve onları ilân edilen iş teklifleri 
için müracaat etmeye teşvik 
etmek Edenred’in meşru 
çıkarınadır.) 

İletişim Bilgileri Kişisel e-posta adresi, 
sosyal medya bağlantıları 
ve telefon numarası  

Mesleki  Bilgiler Özgeçmiş, deneyim 
seviyesi ve kapak 
mektubu  

Kurumsal 
Bilgiler  

Çalıştığı departman, iş 
unvanı, aldığı sertifikalar, 
şirketin adı, maliyet 
merkezleri, ülke, eğitimi, 
iş detayları, iş profili,  
diller, lokasyonlar, 
müdür, bölge, 
sorumluluklar, 
yönetimsel 
organizasyon, iş 
deneyimi, hedeflenen işe 
alım tarihi 

Diğer Bilgiler Olası adayların kaynağı, 
statüsü ve tipi  

Yönlendirilen 
adaylar 

Kimlik Verileri Adı, soyadı, tercih edilen 
isim  

İletişim Bilgileri Kişisel e-posta adresi, 
sosyal medya bağlantıları 
ve telefon numarası  

Mesleki  
Bilgileri  

Özgeçmiş 

Kurumsal 
Bilgiler 

Çalıştığı departman, iş 
unvanı, aldığı sertifikalar, 
şirketin adı, maaş ve 
ücretler, yetkinlikler, 
maliyet merkezleri, ülke, 
eğitimi, iş detayları, iş 
profili, diller, 
lokasyonlar, müdür, 
bölge, sorumluluklar, 
yönetimsel 
organizasyon, eğitimler, 
iş deneyimi, çalışan tipi, 
hedeflenen işe alım 
tarihi 

Diğer Bilgiler İlişki (Referansın 
kaynağı)  

Dışarıdan 
adaylar 

Kimlik Verileri 
 
 
 

Adı, soyadı, tercih edilen 
isim, tercih edilen 
soyadı, ID  

- İşe alım sürecinin başarıyla 
tamamlanmasının sağlanması  
- Adayın profilinin teklif edilen 
pozisyonun beklentilerine uygun 
olup olmadığının kontrol edilmesi  
- Dışarıdan adayın profilinin 
gelecekteki bir iş için aranan 
kriterlere uygun olup olmadığının 

- İlgili kişilerin kişisel verilerini 
bir akdi ilişki tesis ve inşa etmek 
amacıyla işlemenin gerekli 
olduğu ya da veri işlemenin ilgili 
sözleşmenin akdedilmesi veya 
ifa edilmesiyle doğrudan 
bağlantılı olduğu durumlarda 
[İşe alım süreci ile ilgili sözleşme 
öncesi ihtiyaçlar (yani, profilin 

İletişim Bilgileri 
 
 
 
 

Kişisel e-posta adresi, 
sosyal medya 
bağlantıları, telefon 
numarası, adres 
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Mesleki Bilgileri  Özgeçmiş, iş geçmişi, 
ülke, işe başlama tarihi, 
iş unvanı, okul, beceriler  

kontrol edilmesi (Aday Havuzu 
Yönetimi) 
- İşe başvuru süreçlerinin takibi 
ve tarihçesi konusunda adaylara 
görünürlük sağlanması 
- İlgilerini çekebilecek iş 
tekliflerinin adaylara bildirilmesi  
- İşe alım sürecinin başarılı bir 
şekilde tamamlanmasının temin 
edilmesi  
- İşe alım sürecinin kanuni 
yükümlülüklere ve edimlere 
uyumunun sağlanması  
 
 

şirketin ihtiyaçları ile 
uygunluğunun doğrulanması), 
kişisel verilerinizin, başvurunun 
adımlarını küresel olarak 
yönetmek ve başvurunun 
değerlendirilmesini sağlamak 
için işlenmesi anlamına gelir.] 
 
- Meşru çıkarlar (Adayların 
ilgisini çekebilecek iş teklifleri 
hakkında aday ile iletişim 
kurulması ve gelecekteki bir iş 
için aranan kriterlere uyan 
profillerin tanımlanması, işe 
alım sürecinin optimize 
edilmesini sağlamaları 
nedeniyle Edenred'in meşru 
menfaatinedir.) 

Kurumsal 
Bilgiler 
 
 
 
 
 
 

Çalışan tipi, maaş ve 
ücretler, çalıştığı 
departman, iş unvanı, 
sertifikalar, şirketin adı, 
eğitimi, iş profili, diller, 
maliyet merkezleri, 
lokasyonlar, bölge, 
yönetimsel 
organizasyon, iş 
detayları, iş deneyimi, 
müdür  

Hesap (Süreç 
Güvenliği) 

Şifre, kişisel e-posta 
adresi  

Finansal Bilgiler Maaş ve ücretler 

Diğer Bilgiler Hedeflenen işe alım 
tarihi, iş ilanı 
görüntüleme süresi, 
mülakat tutanakları, 
değerlendirme 
tutanakları, müracaat 
tarihi, kaynak, web sitesi, 
işe uygunluk, tekrar, 
müracaat statüsü, aday 
havuzu, kaynak, iş ilânı   

 

Kişisel verileri toplama yöntemleri 

● Olası adaylar: 

- Kimlik bilgileriniz 
- İletişim bilgileriniz  
- Mesleki bilgileriniz 
 

Kişisel verileriniz, Edenred tarafından fiziksel veya elektronik ortamlarda, otomatik olan ve olmayan yöntemler 
kullanılarak aşağıdaki yollarla manuel ve dolaylı olarak toplanabilir: LinkedIn profili, işe alım danışmanlık firmaları, 
Networking Etkinliği, Üniversite Forumu,  yönlendirilen aday profili, Job Boards vasıtasıyla kaynaklar ya da daha 
önceki iş başvuruları.  
 
● Yönlendirilen adaylar:  
 

- Kimlik bilgileriniz 
- İletişim bilgileriniz  
- Mesleki bilgileriniz 

 
Kişisel verileriniz, Edenred tarafından yönlendirme süreci yoluyla dolaylı olarak toplanıır; yani, bir Edenred çalışanı 
sizin profilinizi Şirketimizdeki açık bir pozisyon için önermiştir.  
 
● Dışarıdan adaylar: 
 

- Kimlik bilgileriniz 
- İletişim bilgileriniz  
- Mesleki bilgileriniz 
- Bir hesap açmışsanız, hesap bilgileriniz  
- Aday bilgileriniz  
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Kişisel verileriniz doğrudan müracaat formu vasıtasıyla ve işe alım sürecinin bir parçası olarak yapılabilecek bilgi 
alışverişi esnasında toplanır.  

 
Kişisel verilerin alıcıları 
Kişisel verileriniz, Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.'nin yetkili personeli, yani işe alımdan sorumlu İnsan Kaynakları 
Departmanı çalışanları ve iş teklifinin ilişkili olduğu yöneticiler tarafından erişilebilir olacak ve bunlardan her biri, 
ihtiyaç duydukları bilginin kapsamına göre özel erişim haklarına sahip olacaktır. 

Kişisel verileriniz, Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. tarafından, sağlanan hizmetin yerine getirilmesi için açıkça 
yetkilendirilen aşağıdaki şirketler ve onların kendi taşeronları hariç olmak üzere üçüncü şahıslara 
açıklanmayacaktır: 

- Edenred'in Merkezi olan Edenred SE: bakım, yönetsel işlevler, yetkilendirme, toplu yükleme, arındırma 
ve hakların uygulanması konusunda destek sağlamak. 

- SaaS çözüm sağlayıcısı Workday Limited ve entegratör Mercer EverBe; her ikisi de bakım ve teknik destek 
sağlamaktadır 

- EdenPeople ve onun gelecekteki dönüşümlerinin uygulanmasında ve sürdürülmesinde HRIS Run ekibini 
destekleyen ConvictionsRH 

- EdenPeople ve onun gelecekteki dönüşümlerinin uygulanmasında ve sürdürülmesinde HRIS Run ekibini 
destekleyen Everbe 

 
Kişisel verilerin aktarılması 
Kanun uyarınca ve tahtında, kişisel verileriniz sizin verdiğiniz açık rızaya istinaden yurtdışına aktarılabilir. 

Workday tarafından sağlanan yönetim desteği çerçevesinde, verileriniz ABD'ye aktarılabilir (istisnai durumlarda, 
bir Avrupa ülkesinden erişimin mümkün olmadığı çok özel bir sorun halinde).  

Kişisel verilerin saklanması 
 

 Olası adaylar ve Yönlendirilen adaylar 
Kişisel verileriniz, işe alım ekibi tarafından yapılan kayıt veya Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. çalışanının 
yaptığı yönlendirme üzerine yapılan kayıt tarihinden itibaren 3 ay boyunca Edenred Kurumsal Çözümler 
A.Ş. tarafından saklanır. Bir iş teklifi için aday olmayı seçerseniz, bir dışarıdan aday olursunuz. Böylelikle, 
aşağıdaki saklama süreleri geçerli olacaktır  

 Dışarıdan adaylar 
Dışarıdan aday bilgileriniz, son başvuru tarihinden itibaren 2 yıl boyunca Edenred Kurumsal Çözümler 
A.Ş. tarafından bir CV veri tabanında saklanacaktır, böylece profilinize karşılık gelebilecek yeni teklifler 
belirlersek sizinle yeniden irtibata geçilebilecektir. Bir aday hesabı oluşturduysanız, hesabınız ile 
bağlantılı verilerin aday hesabınıza son bağlanma tarihinizden itibaren 2 yıl boyunca Edenred Kurumsal 
Çözümler A.Ş. tarafından saklanacağını lütfen unutmayın. Edenred tarafından işe alındıysanız ve ön işe 
alım adımında yer aldıysanız, bu ihtiyaç doğrultusunda toplanan kişisel veriler çalışan dosyanıza 
kaydedilecektir.  

Bu süreler dolduğunda, kişisel verileriniz, Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.’nin prosedürlerine uygun olarak 
süresiz olarak silinir. 

İlgili kişi haklarının kullandırılması 

Yürürlükteki mevzuata ve düzenlemeye uygun olarak, verilerinize erişme, onları düzeltme ve silme hakkına 
sahipsiniz. Yürürlükteki yasada belirtilen belirli durumlar ve koşullar altında, veri işleme faaliyetine itiraz etme ve 
bu faaliyetin kısıtlanmasını talep etme hakkına ve veri taşınabilirliği hakkına sahipsiniz. 
 
Haklarınızı, kimliğinizi kanıtlayan belgeleri de eklemek suretiyle, Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.’nin web 
sitesinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Müracaat Formunu doldurmak, bilgi-tr@edenred.com adresine bir e-posta 
göndermek ya da Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sitesi 7b 
Blok No. 7c İç Kapı No. 10 Sarıyer / İstanbul adresine yazılı olarak müracaat etmek yoluyla kullanabilirsiniz. 
 
Kanun Madde 11 hükümlerine uygun olarak, ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptirler: 

mailto:bilgi-tr@edenred.com
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(a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme; 
(b) Kişisel verileri işlenmişse konu hakkında bilgi talep etmek; 
(c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu bilgilerin öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenmek; 
(d) Kişisel verilerinin yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü şahısların kimliğini öğrenmek; 
(e) Varsa eksik veya yanlış verilerin tamamlanmasını veya düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin 

kişisel verilerinin aktarılmış olduğu üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etmek;  
(f) Kanun ve ilgili diğer mevzuatın hükümlerine uygun olarak işlenmiş olsa bile, verilerin işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinin cari kanunlarda öngörülen koşullarda 
silinmesini veya imha edilmesini talep etmek; 

(g) Bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarılmış olduğu üçüncü şahıslara bildirilmesini talep 
etmek; 

(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve  

(i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etmek.  

 
Telefonla yapılan taleplerde, usulüne uygun başvuru yöntemlerine ilişkin talimatlar verilecektir. Talebinizi 
belirtilen yöntemlerden biriyle iletmeniz ve göndermenizden sonra, Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., talebinizi 
mümkün olan en kısa zamanda ve her halükârda talebinizin niteliğine bağlı olarak en geç otuz gün içerisinde 
sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte, talebinizin bir ek maliyet yaratması halinde, Edenred Kurumsal Çözümler 
A.Ş., Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun tespit ettiği bir tarife üzerinden sizden bir ücret talep edebilir. 
 
İlgili kişi olarak sizin adınıza yapılan ve yukarıda belirtilen hakları kullanmayı talep eden ve sizin kullanmak 
istediğiniz hakla ilgili açıklamalarınızdan oluşan müracaatınızda aşağıda sayılan bilgilerin mevcut olması 
gerekmektedir: yapılan talebin açık, aleni ve net olması gerekir; talep edilen hususun sizin hakkınızda olması 
gerekir ve bu talebin bir başkası adına yapıldığı durumlarda bu talepte bulunma konusunda özel olarak 
yetkilendirilmiş olmanız ve bu yetkinizin uygun yollarla tevsik edilmiş olması gerekir; talebinizde kimlik ve adres 
bilgilerinin de verilmesi ve kimliğinizi kanıtlayan belgelerin de talep dosyasına konulmuş olması gerekir. 
 
Başka her türlü istek veya şikâyetiniz için, ilke.deniz@edenred.com adresine bir e-posta göndererek Veri Koruma 
Görevlisiyle iletişime geçebilirsiniz.  
 
Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak, yerel kişisel veri koruma otoritesine, örneğin Türkiye’de Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (https://www.kvkk.gov.tr/) bir şikâyette 
bulunabileceğinizi de hatırlatırız. Veri sorumlusuna yapılan müracaatının reddedilmesi, yeterli bir cevap 
alınamaması ya da zamanında cevap verilmemesi halinde, ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten 
itibaren 30 gün içerisinde ve her halükârda müracaat tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul’a bir şikâyette 
bulunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ilke.deniz@edenred.com
https://www.kvkk.gov.tr/
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****** 

Çerezler 

 Edenred kariyer sayfası için kesinlikle gerekli olan çerezler: 
 

Aşağıdaki çerezler, Edenred kariyer sayfasının en iyi şekilde çalışmasını sağlar ve veri sorumlusu olarak hareket 
eden Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. tarafından işlenir. Tarayıcı ayarlarınızı kullanarak bunlara karşı koyabilir 
ve silebilirsiniz, ancak kullanıcı deneyiminiz zarar görebilir. 

 

Yürürlüğe koyan: İsim Amaç Saklama 

Workday PLAY_LANG Seçilen dili tanımlar Oturum 

Workday PLAY_SESSION 
Sayfa istekleri arasında kullanıcı durumlarını 
korur 

Oturum 

Workday TS01292a30 
Web altyapısını güvenlik saldırılarına karşı 
korumak için güvenlik çerezi 

Oturum 

Workday TimezoneOffset Saat dilimini ayarlar Oturum 

Workday Wday_vps_cookie Yapışkan oturum için yük dengeleyici çerez Oturum 

Workday enableprivacytracking Çerez afişinin kapanmasını tanımlar Oturum 

Workday WorkdayLB_SAS 
Hizmetin tutarlılığını sağlamak amacıyla tek bir 

oturum için istekleri aynı sunucuya iletir 
Oturum 

Workday TS01db906f 
Web altyapısını güvenlik saldırılarına karşı 
korumak için güvenlik çerezi 

Oturum 

 

 

Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin 

Açık Rıza Beyanı 

 

 

Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.’nin kişisel verilerimi EdenPeople Dışarıdan İşe Alım Gizlilik 
Politikasında öngörülen amaçlar, kapsam ve sınırlar dahilinde yurtdışına aktarmasına rıza gösterdiğimi 
işbu belgeyle beyan, kabul ve taahhüt ediyorum. 
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EDENPEOPLE PRIVACY POLICY FOR EXTERNAL RECRUITMENT 

 

EdenPeople includes Edenred's new external recruitment module, its objective being to facilitate and harmonize 
the management of applications and potential future candidates. The external recruitment module is accessible 
to the following types of data subjects: 
 

 Prospects who are individuals identified by a recruiter as a potential candidate and invited to apply to 
Edenred job offers 

 Referrals who are individuals identified by a worker as a potential candidate and invited to apply to 
Edenred job offers 

 External candidates wishing to apply for a job offer published by Edenred 

As part of this activity, some of your personal data are processed by Edenred. The objective of this information 
notice is therefore to inform you about the personal data we collect in the context of the external recruitment 
module and how we use it.  

Following terms shall have the following meanings; 

Explicit Consent: Freely given specific and informed consent; 

Anonymization: Rendering personal data by no means identified or identifiable with a natural person even by 
linking with other data, 

Data Subject: Natural person whose personal data are processed,  

Personal Data: Any information relating to an identified or identifiable natural person, 

Processing of Personal Data: Any operation which is performed upon personal data such as collection, recording, 
storage, preservation, alteration, adaptation, disclosure, transfer, retrieval, making available for collection, 
categorization or blocking its use by wholly or partly automatic means or otherwise than by automatic means 
which form part of a filing system, 

Data Controller: Natural or legal person who determines the purposes and means of the processing of personal 
data, and who is responsible for establishment and management of the filing system. 

Identity of data controller 
Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. , whose head office is located Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi Istanbul 
Park Sitesi 7B Blok No: 7C İç Kapı No: 10 Sarıyer / İstanbul, is the data controller of your personal data processed 
in EdenPeople. 

Categories of personal data collected, purposes and legal basis of the processing  
 
Edenred Turkey collects personal data in accordance with conditions for processing of personal data stipulated 
in Personal Data Protection Law numbered 6698 (Law), proportionate with purposes written in table below 
especially for (i) reviewing data subjects’ appropriateness for the position, (ii) conducting candidate selection 
and positioning processes, (iii) hiring candidates, (iv) planning human resources processes, (v) providing right and 
benefits to data subjects’, (vi) conducting and developing internal activities.  

Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., as data controller, informs you that, through EdenPeople, depending on the 
categories, purposes and legal basis below, it collects your personal data related to: 

Data Subject Category of 
Data 

Data Purposes of processing Legal basis of processing 

Prospect Identification 
data 

First name, last 
name, preferred 
name 

Identification of potential future 
candidates, encouraging appli-
cations for jobs in EdenPeople 
 

-In situations where it is 
necessary to process the data 
subjects’ personal data, in 
order to build a contractual 
relationship or processing is 

 Contact 
information  

Personal email 
address, social 
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media links, 
phone number 

directly related to the 
execution or performance of 
the agreement 
 
-Personal data are made 
available to public by you  
 
-Legitimate interest (it is 
Edenred’s legitimate interest 
to identify potential future 
candidates whose profile is 
likely to be of interest to 
recruiters and to encourage 
them to apply for published 
job offers)  
 

 Professional 
life 
information  

Curriculum 
Vitae, 
experience 
level, cover 
letter 

 Organizational 
data 

Business line, 
business title, 
certifications, 
company, cost 
centers, 
country, 
education, job 
details, job 
profile, 
language, 
locations, 
manager, 
region, 
responsibilities, 
supervisory 
organization, 
work 
experience, 
target hire date 

 Other Source, status, 
type of 
prospects 

Refferals Identification 
data 

First name, last 
name, preferred 
name 

 Contact 
information 

Personal email 
address, social 
media links, 
phone number 

 Professional 
life 
information 

Curriculum 
Vitae 

 Organizational 
data 

Business line, 
business title, 
certifications, 
company, 
compensation, 
competencies, 
cost centers,  
country, 
education, job 
details, job 
profile, 
language, 
locations, 
manager,  
region, 
responsibilities, 
supervisory 
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organization, 
training,  work 
experience, 
worker type, 
target hire date 

 Other Relationship 
(source of the 
referral) 

External 
Candidates 

Identification 
data 

First name, last 
name, preferred 
name, preferred 
last name, ID 

-Enable the successful comple-
tion of the recruitment process 
-Checking that the candidate's 
profile matches the expecta-
tions of the proposed position  
-Checking that the external can-
didate's profile matches the cri-
teria sought for a future job 
(Candidate pool management) 
-Give visibility to candidates re-
garding the follow-up and his-
tory of their application process 
-Communicating to the candi-
dates about job offers that may 
be of interest to them 
-Allow the successful comple-
tion of the hiring process 
-Ensure compliance of the hiring 
process with legal obligations 
 

 Contact 
information 

Personal email 
address, social 
media links, 
phone number, 
address 

-In situations where it is neces-

sary to process the data sub-
jects’ personal data, in order 

to build a contractual relation-

ship or processing is directly 

related to the execution or 

performance of the agree-
ment (the pre-contractual 

needs linked with the recruit-

ment process (i.e. verification 

of the suitability of the profile 
with the company's needs) im-

ply the processing of your per-

sonal data to globally manage 

the application’s steps, and 
the application’s evaluation).  

-Legitimate interest (it is Eden-

red’s legitimate interest to 

communicate to the candidate 

about job offers that may be of 
interest to them and to iden-

tify profiles that could match 

the criteria sought for a future 

job, because it allows to opti-
mize the recruitment process). 

 

 Professional 
life 
information 

Curriculum 
Vitae, job 
history, country, 
hire date, job 
title, school, 
skills 

 Organizational 
data 

Worker type,  
compensation,  
business line, 
business title, 
certifications, 
company, 
education, job 
profile, 
language, cost 
centers, 
locations, 
region, 
supervisory 
organization, 
job details, work 
experience, 
manager 

 Account 
(Process 
Security) 

Password, 
personal email 
address 

 Financial 
information 

Compensation 

 Other Target hire date, 
screen minutes, 
interview 
minutes, 
assessment 
minutes, date 
applied, source, 
website, 
eligibility, 
duplicate, 
application 
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Methods of collection of personal data 

 Prospects 
- Your identity information  
- Your contact information  
- Your professional life information  

Your personal data may have been indirectly collected, manually, by Edenred through the following 
ways by way of automatic and non-automatic methods, in physical or electronic medium, via: LinkedIn 
profile, external Agencies Candidate, Networking Event, University Forum, referred profile, sourcing on 
Job Boards, or former application for a job.  
 

 Referrals 
- Your identity information  
- Your contact information  
- Your professional life information  
 
Your personal data have been indirectly collected by Edenred via the referral process, i.e. an Edenred 
employee has suggested your profile for an open position in our company. 

 

 External candidates 
- Your identity information  
- Your contact information  
- Your professional life information  
- If you have created one, your account information  
- Your candidate information  

Your personal data are directly collected through the application form, and during exchanges that may 
occur as part of the recruitment process. 

 
Recipients of the personal data 
Your personal data will be accessible to the authorized personnel of Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. i.e. the 
Human Resources Department members in charge of recruitment and the managers to whom the offer is 
attached, each of them with dedicated access rights according to the scope of their need-to-know. 

Your personal data will not be disclosed to third parties except, as necessary, to the following companies, along 
with their own subcontractors, expressly authorized by Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. for the performance of 
the service provided: 

- Edenred SE, the Headquarter of Edenred, to provide assistance regarding maintenance, administration 
management, authorization, massloading, purge and exercice of rights. 

- Workday Limited, the SaaS solution provider and Mercer EverBe, the integrator, both ensuring the 
maintenance and technical support 

- ConvictionsRH, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople 
and its future evolutions 

- Everbe, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople and its 
future evolutions 

 
Transfer of the personal data 
In terms of Law, your personal data can be transferred to abroad based on the explicit consent given by you.  

In the frame of administration support provided by Workday, your data might be transferred to the USA (in 
exceptional situations for a very specific issue when access from an European country is not possible).  

status, 
candidate pool, 
source, job alert 
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Retention of the personal data 
 

 Prospects & Referrals 
Your personal data are retained by Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. for 3 months from the time of the 
registration performed by the recruitment team or the Edenred employee referring. If you choose to 
candidate to an offer, you become an external candidate. The retention periods below will thus apply. 

 External candidates 

Your external candidate information will be retained by Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. for 2 years 
from your last application date in a CV database, so that you can be recontacted if we identify new offers 
that could correspond to your profile. Please note that if you created a candidate account, the data 
linked to your account will be retained by Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. for 2 years from the last 
connection to your candidate account. If you are recruited by Edenred and that you are involved in the 
pre-hiring step, the collected personal data for this need will be saved in your employee file. 

Once these periods are reached, your personal data are definitively deleted within Edenred Turkey’s procedures. 

Exercise of rights for data subject 

In accordance with the applicable regulation, you are entitled to access to, rectify, and erase your data. Under 
certain circumstances and the conditions set forth in the applicable law, you also have a right to object to and 
obtain restriction of the data processing activity, and a right to data portability. 

 
 
You can exercise your rights, enclosing proof of identity, by filling the Data Subject Application Form reached 
from Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.’s website, by sending an email (bilgi-tr@edenred.com)  or by writing to 
Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi Istanbul Park Sitesi 7b Blok No: 7c İç Kapi 
No: 10 Sariyer / İstanbul. 
 
Pursuant to Article 11 of the Law, data subjects have the following rights: 
a) to learn whether their personal data is processed or not,  
b) to request information if personal data is processed,  
c) to learn the purpose of the processing of the personal data and whether this information is used within the 

intended purposes,  
d) to know the third parties to whom the personal data is transferred in domestic or abroad,  
e) to request the rectification of the incomplete or inaccurate data, if any, and to request notifying the third 

parties whom the personal data has been transferred regarding the operations within this scope,  
f) although it is processed in compliance with the provisions of Law and other related legislation, to request 

the erasure or destruction of the personal data under the conditions in the law, in case the reasons required 
to process has ceased,  

g) to request notifying third parties whom your personal information has been transferred to regarding the 
operations within this scope,  

h) to object to the processing, exclusively by automatic systems, of the personal information, which leads to 
an unfavourable consequence for the person and 

i) to request compensation for the damage arising from the unlawful processing of your personal information. 
 
For requests made by phone, instructions will be given for appropriate application with other methods. Once 
you submit your request by one of the underlying methods, Edenred Turkey will finalize your request as soon as 
possible and at latest within thirty days based on qualitative of your request. However, in cases where you 
request requires additional cost, Edenred Turkey may charge you a fee based on the tariff which is determined 
by Personal Data Protection Authority.  
 
It is required for the application - which is made for you as being data subject and exercise abovementioned 
rights and which consists your explanations regarding the right that you would like to exercise – to have 
followings, the requested issue should be clear and explicit; the requested issue should be about yourself and 
you should be specially authorized and your authority should be certified in cases where you make such on 
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someone’s behalf; the request should include identity and address information and documents which proves 
your identity should be included.  
 
For any other type of requests or complaints, you can contact the Data Protection Correspondent by sending an 
email to ilke.deniz@edenred.com .  
 
We also remind you that you can lodge a complaint about the processing of your personal data with your local 
personal data protection authority, such as the Turkish Data Protection Authority and its Board (Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu) (https://www.kvkk.gov.tr/), in Turkey; in case the 
application is rejected, replied insufficiently, or not replied in due time; the data subject may file a complaint 
with the Board within 30 days following the date he/she learns the reply of the data controller and in any 
event, within 60 days following the date of application. 

****** 

Cookies 

 Cookies strictly necessary for the Edenred career page: 
 

The cookies below enable Edenred career page to function optimally and are processed by Edenred Kurumsal 
Çözümler A.Ş., acting as data controller. You can oppose and delete them using your browser settings, however 
your user experience may be degraded. 

 

Put in place by Name Objective Retention 

Workday PLAY_LANG Identifies selected language Session 

Workday PLAY_SESSION Preserves users states across page requests Session 

Workday TS01292a30 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 

Workday TimezoneOffset Sets timezone Session 

Workday Wday_vps_cookie Load balancer cookie for sticky session Session 

Workday enableprivacytracking Identies the closure of the cookie banner Session 

Workday WorkdayLB_SAS 
Forwards requests for a single session to the 

same server for consistency of service 
Session 

Workday TS01db906f 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 
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Explicit Consent for Transferring Personal Data 
 

I hereby give my consent to Edenred Turkey to transfer my personal data to abroad for purposes and 
scope and limits stipulated under Edenpeople Privacy Policy For External Recuritment.  


