Stanley Black & Decker, Inc.
Aday Gizlilik Bildirimi
Son Güncelleme: Eylül 2022
Stanley Black & Decker, Inc. ve iş başvurusunda bulunduğunuz şirket de dahil olmak üzere bağlı
kuruluşları (hep birlikte “Stanley Black & Decker”, “SBD” “bize”, “bizim”, “biz”), güveninize değer
vermektedir ve Kişisel Bilgileri sorumlulukla yönetme, kullanma ve korumakta kararlıdır. Bu Aday
Gizlilik Bildiriminde (“Bildirim”), bir iş ya da staj başvuru süreci sırasında (çevrimiçi veya çevrimdışı)
ya da web sitemizin Kariyer bölümü (Kariyer | Stanley Black & Decker (stanleyblackanddecker.com)
adresinde bulunmaktadır) (“Kariyer Sitesi”) (hep birlikte “Başvuru Materyali”) aracılığıyla toplanan
Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin uygulamalarımız açıklanmaktadır.
Stanley Black & Decker’ın diğer web sitelerine veya ürün ve hizmetlerimizin kullanımı yoluyla
gönderilen Kişisel Bilgiler, genel çevrimiçi Stanley Black & Decker Küresel Gizlilik Politikamız’a uygun
şekilde kullanılacaktır. Bu Bildirimin hiçbir üçüncü taraf web sitesi, hizmet veya uygulama için geçerli
olmadığını lütfen unutmayın.
1. Topladığımız Kişisel Bilgiler
Başvurunuzla bağlantılı olarak sizden Kişisel Bilgiler toplarız. Bu Bildirimin amaçları uyarınca, “Kişisel
Bilgiler”, geçerli gizlilik veya veri koruma yasaları, kuralları ya da yönetmelikleri (“ Geçerli Yasalar”)
kapsamında tanımlanan tüm kişisel bilgiler veya kişisel veriler dahil olmak üzere, kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili bilgiler anlamına gelir.
Başvuru ve işe alım sürecinde kullandığımız Kişisel Bilgiler şunları içerebilir:
Sizden Toplanan veya Alınan Bilgiler
•

İletişim Bilgileri: ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri;

•

Başvuru Materyalleri: CV, öz geçmiş ve motivasyon yazısı;

•

Resmi Kimlik Numaraları: sosyal güvenlik numarası, vatandaşlık numarası, resmi kimlik
numarası veya benzer kimlik numaraları;

•

Deneyim: önceki çalışma deneyimleri, uygulamalı ve diğer ilgili deneyimler;

•

Eğitim: seviyesi, türü, konusu, dereceler, diplomalar ve sertifikalarla kurumlar dahil olmak
üzere eğitim;

•

İlgilenilen Pozisyon: ilgilenilen pozisyonlar, roller ve fırsatlar ve varsa, teklif edilen pozisyon;

•

Yetenekler: beceriler, diller ve diğer yetkinlikler;

•

Sertifikasyonlar: sahip olunan mesleki ve diğer işle ilgili lisanslar, izinler ve sertifikalar;

•

Referans Detayları: referanslarla ilgili sağladığınız bilgiler;

•

Çevrimiçi Hesap Bilgileri: Kariyer Sitesine erişim için kullanıcı adı ve şifre ve başvuru
tanımlayıcıları

•

Cihaz Bilgisi: Kariyer Sitesine erişmek için kullanılan cihazın türü, Kariyer Sitesine erişmek
için kullanılan cihazın işletim sistemi adı ve sürümü, cihaz üreticisi, cihazınızda erişilen
uygulama sürümü, cihaz kimliği, IP adresi ve coğrafi konum verileri hakkında otomatik olarak
toplanan bilgiler.

•

Mülakat ve telefon görüşmelerinden elde edilen bilgiler;

•

Demografik bilgiler;

•

İletişim Tercihleri: tercih edilen iletişim yöntemi ve dili;
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•

Yerinde İzleme: ofislerimizin ve diğer iş yeri tesislerimizin (görüntüler ve video) Geçerli
Yasaların yanı sıra dahili ve harici erişim noktalarının ve ortak alanların izlenmesi gibi dahili
politikalara uygun şekilde elektronik olarak izlenmesi;

•

Etkinlik Bilgileri: beslenmeyle ilgili kısıtlamalar, seyahat ve konaklama ayrıntıları, fiziksel
binalarımızdan birine erişmek için resmi kimlik ve belirli bir işe alım görüşmesi, toplantısı
veya başka bir etkinliğe özgü diğer ayrıntılar;

•

Çalışma İzni: çalışma izni durumu ve ilgili vize veya diğer göçmenlik bilgileri; ve

•

Diğer Bilgiler: bize sağlamayı seçtiğiniz diğer bilgiler (örneğin istihdam tercihleri, taşınma
isteği, mevcut maaş, istenen maaş, ödüller veya mesleki üyelikler).

Ayrıca, fırsat eşitliğini izlemek için başvuru sahiplerimizin ırk/etnik köken, cinsiyet ve engellilik durumu
gibi hassas bilgiler olarak değerlendirilebilecek bilgileri (“Çeşitlilik Bilgileri”) veya sabıka kaydınız
(“Sabıka Kaydı”) hakkındaki bilgileri sağlamanızı da isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Bunu
yalnızca Geçerli Yasaların izin verdiği durumlarda yapacağız ve bu tür verilerin işlenmesiyle ilgili tüm
geçerli işleme kısıtlamalarına uyacağız. Gerektiğinde, herhangi bir hassas kişisel bilginiz iş
başvurunuzla bağlantılı olarak işlendiğinde açık izninizi alacağız. İzin vermediğiniz takdirde, bu tür
bilgilerin yasal olarak gerekli olduğu durumlar dışında, Geçerli Yasalara göre hassas bilgi olarak
nitelendirilebilecek bilgileri göndermekten kaçınmanızı rica ederiz.
Geçerli Yasalara bağlı olarak, Hassas bilgiler; ırk, din, etnik köken, uyruk veya ulusal köken, yaş,
cinsel kimlik, cinsel yaşam ya da uygulamalar veya cinsel yönelim, medeni durum, tıbbi bilgiler ya da
sağlık bilgilerini (engellilik durumu dahil), genetik veya biyometrik bilgileri, biyometrik şablonları, siyasi
ya da felsefi inançları, siyasi parti veya sendika üyeliğini, gazilik durumunu, geçmiş kontrol bilgilerini,
sabıka kayıtları gibi adli verileri ya da diğer adli veya idari işlemlere ilişkin bilgileri, mali verileri ve
banka hesabı verilerini, kişisel kimlik bilgilerini veya kesin konumlandırma bilgilerini içerebilir.

Çerezler ve Diğer Web Teknolojileri Kullanılarak Toplanan Bilgiler
Hizmet sağlayıcılarımızla birlikte, belirli bilgileri toplamak için Kariyer Sitesinde “çerezler” ve benzer
teknolojiler kullanabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez ve Benzer Teknolojiler Politikamıza bakın.
Diğer Kaynaklardan Toplanan Bilgiler
Başvuru Materyalinizi gözden geçirme süreci boyunca, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde diğer
kaynaklardan sizinle ilgili bilgiler alabiliriz. Bu tür bilgiler şunları içerebilir:
•

Referanslar: referans mektuplarında yer alan veya referansların bahsettiği eğitim, beceriler
ve diğer bilgiler hakkında ayrıntılar;

•

Eğitim Kayıtları: katıldığınız eğitim kurumlarından alınan transkriptler, diplomalar ve katılım
yazıları, doğrulama veya benzerleri;

•

Lisans/Belgelendirme Kuruluşları: profesyonel lisans veren kuruluşlara kayıtlar;

•

Adli Sicil Kayıtları: Geçerli Yasaların izin verdiği durumlarda sabıka kayıtlarıyla ilgili
ayrıntılar;

•

Göçmenlik Durumu: ilgili yerel kurumlardan gelen göçmenlik durumuyla ilgili ayrıntılar;

•

Kredi Raporları: geçerliyse ve Geçerli Yasaların izin verdiği durumlarda yerel kredi
bürolarından kredi geçmişiniz ve varsa iflaslarınız hakkında raporlar;

•

Geçerli Yasaların izin verdiği durumlarda, geçmiş kontrollerinden elde edilen bilgiler ve

•

Sosyal Medya Bilgileri: LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarınızdan ayrıntılar.
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Çeşitli kaynaklardan aldığımız Kişisel Bilgileri sizden topladığımız Kişisel Bilgilerle birleştirebilir ve bu
Bildirimde açıklandığı şekilde kullanabiliriz.
2. Bilgilerin Kullanımı
Kariyer Sitesine gönderdiğiniz bilgiler, Geçerli Yasaların izin verdiği şekilde, Stanley Black & Decker’ın
küresel personel alma, yönetme ve planlama amaçları için kullanılacaktır. Kişisel Bilgilerinizi
kullanmamızın amaçları şunları içerir:
•

Başvuru İncelemesi: Bir başvuru sahibinin geçerli rollere ve fırsatlara uygunluğunu ve
elverişliliğini değerlendirme sürecini içerir;

•

Başvuru İşleme ve İşe Alma: Kariyer Sitesine erişimin kolaylaştırılması, başvuruların
sunulması, iletilmesi ve verimli bir şekilde işlenmesi ve mülakatlar ve ilgili seyahat ve
yemekler dahil olmak üzere işe alım etkinliklerini içerir;

•

İletişim ve Güncellemelerin Sağlanması: Sorularınızı yanıtlamayı, başvurunuz hakkında
sizinle iletişim kurmayı ve size Kariyer Sitesi hakkında bilgiler göndermeyi ve şartlar ve sizi
Politikalarımızdaki Değişiklikler hakkında bilgilendirmeyi içerir;

•

Referansların Kontrol Edilmesi: Aday uygunluğu hakkında ek bilgi almak için referanslarla
iletişime geçilmesini içerir;

•

Başvuru Doğrulamaları ve Geçmiş Kontrolleri: Geçerli Yasalara tabi olmak kaydıyla
doğrulamaları ve geçmiş kontrollerini içerir. Herhangi bir sabıka kaydının gözden
geçirilmesini, referanslarla iletişime geçmeyi ve eğitim, deneyim, çalışma izni ve nitelikler gibi
başvuru detaylarının doğruluğunu teyit etmeyi içerebilir;

•

İşe Alıştırma Etkinlikleri: Kişisel Bilgilerin insan kaynakları sistemimize dahil edilmesi ve
bunların işe alışma sürecini yönetmek için kullanılması dahildir. Bu tür bilgiler, sizi işe
almamız durumunda çalışan dosyanızın bir parçası hâline gelebilir ve istihdamla ilgili diğer
amaçlar için kullanılabilir;

•

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık: Bu tür kullanımlar, geçerli yasalara uygun olarak işe alım
süreçlerinde fırsat eşitliğinin izlenmesini ve teşvik edilmesini içerebilir;

•

Yasal Gerekliliklere Uyum: Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde işletmelerimiz için geçerli
yasal ve diğer gerekliliklere uyumu; denetim ve soruşturmaların yapılması, kurumsal birleşme
ve satın almaları içerir. Finans, muhasebe, sigorta ve anlaşmazlık çözümleriyle ilgili amaçlar
da dahildir;

•

İşe Alma Süreçlerinin İyileştirilmesi: Kapsamlı analitik ve toplu raporlama dahil olmak
üzere işe alım süreçlerimizi daha etkili, verimli ve ilgi çekici hâle getirmek için fırsatların
belirlenmesini ve değişikliklerin uygulanmasını içerir;

•

Genel Ticari İşlemler: Kurum içi ticari faaliyetlerin yürütülmesini içerir. Şirket içi eğitimlerin
verilmesini, dolandırıcılığın izlenmesi ve önlenmesini, emniyet ve güvenliği, yasal
haklarımızın korunmasını, mahremiyetimizin ve güvenliğimizin sağlanmasını, mülkiyetimizin
ve/veya bağlı şirketlerimize, size veya başkalarına ait mülkiyetlerin korunmasını, siber
saldırıların tespit edilmesi ve önlenmesini, birleşmelerin, satın almaların, satışların, yeniden
yapılanmaların, ortak girişimlerin, devirlerin, temliklerin veya elden çıkarmaların ve alıcı ile
entegrasyonun yönetimini içerebilir.

•

Gelecekteki İşe Alım: Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, adayın gelecekteki fırsatlar için
değerlendirilmesi amacıyla Kişisel Bilgilerin toplanması ve saklanmasını içerir.

•

Geçerli yasalar uyarınca meşru ticari çıkarlarımızın ve yasal haklarımızın korunması.

DCACTIVE-68890236.2

3

Kişisel Bilgilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı - AEA
Avrupa Ekonomik Alanı’nda (“AEA”) ve verilerinizin işlenmesi için yasal bir dayanağın gerekli olduğu
diğer yargı alanlarında ikamet eden bireylerin Kişisel Bilgilerini toplarken ve işlerken, toplamak için
temel aldığımız yasal dayanak ve Bildirimin bu bölümünde açıklanan Kişisel Bilgilerin kullanımı,
topladığımız Kişisel Bilgilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlıdır. Kişisel Bilgilerinizi
işlememizin yasal dayanakları aşağıdaki gibidir:
●

Sözleşme: Sizinle görüşmemiz ve bir iş sözleşmesi yapmamız gerekir.

●

Rıza: Özellikle hassas verilerinizi işlediğimizde veya gelecekte işe alınmanız durumunda söz
konusu işlem için bize açık izninizi verdiniz.

●

Meşru Menfaat: İşleme meşru menfaatlerimiz dahilindedir ve aşağıdakiler gibi haklarınız
nedeniyle geçersiz kılınmaz:
o

Herhangi bir pozisyon için en iyi adayın bulunması;

o

Etkin bir şekilde iletişim kurabilmek ve taleplerinize yanıt verebilmek için Kişisel
Bilgilerinizin işlenmesi;

o

Kurum içi eğitimin yürütülmesi, emniyet ve güvenlik amaçlı izleme, yasal haklarımızın
korunması, mülkiyetimizin ve/veya bağlı şirketlerimize, size veya başkalarına ait
mülkiyetlerin korunması, dolandırıcılık veya siber saldırıların tespit edilmesi ve
önlenmesi dahil olmak üzere iş operasyonlarının yürütülmesi veya

o

Kariyer Sitemiz için en iyi kullanıcı deneyimini ve işlevselliğinin sağlanması;

●

Yasal yükümlülüklerimize ve geçerli yasalara ve yönetmeliklere uyulması.

●

Hayati Menfaat: Kişisel Bilgilerinizi, bir kişinin hayati menfaatlerini korumak veya kamu
güvenliğini etkileyen hileli veya yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek amacıyla işleriz.

Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan ayrı olarak, Kişisel Bilgilerinizi, bunun için bize izin verdiğiniz
ölçüde, Geçerli Yasaların bu tür bir izni sağladığı ilgili yargı alanlarında işleyebiliriz. Bu nedenle, yargı
alanınızdaki Geçerli Yasalara bağlı olarak, Kişisel Bilgilerinizi Geçerli Yasaların izin verdiği ölçüde ve
yukarıda ana hatlarıyla belirtildiği gibi çeşitli yasal dayanakları temel alarak işleyebilir veya Geçerli
Yasaların izin verdiği durumlarda rızayı temel alabiliriz. Toplama veya işlemenin rızanıza bağlı olduğu
durumlarda, Geçerli Yasaların izin verdiği ölçüde onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
Gelecekteki İşe Alım
Sizin rızanızla, hakkınızda topladığımız Kişisel Bilgiler, Stanley Black & Decker’ın uluslararası aday
veritabanına eklenebilir ve sizi başvuruda bulunduğunuz fırsatın yanı sıra Stanley Black & Decker ve
bağlı kuruluşlarındaki diğer fırsatlar için değerlendirmek amacıyla muhafaza edilebilir ve kullanılabilir.
Bunu yapmamızı istemiyorsanız, lütfen aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümündeki adresten bizimle iletişime
geçin.
Başvuru ve işe alım sürecinde Kişisel Bilgilerin tarafımıza verilmesi isteğe bağlıdır. Ancak yeterli bilgi
sağlamazsanız, Stanley Black & Decker iş başvurunuzu değerlendiremeyebilir.
3. Üçüncü Taraflarla Paylaştığımız Bilgiler
Stanley Black & Decker, 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirkettir ve dünya çapında
belirli bir pozisyon için adayları değerlendirmeye dahil olan bağlı kuruluşlarla Kişisel Bilgileri
paylaşabilir. Stanley Black & Decker, Inc., bağlı kuruluşlarla paylaşılan Kişisel Bilgilerden sorumlu
olmaya devam edecektir. Bağlı kuruluşlarımızın listesine ve konumlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu
gibi durumlarda, Kişisel Bilgilere erişimi; işe alma, insan kaynakları ve bilgi teknolojisi
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departmanlarındaki personel ve başvuruda bulunduğunuz pozisyondan sorumlu departman dahil
olmak üzere, bu Bildirimde açıklanan amaçlar için bir iş ihtiyacı nedeniyle bilgileri öğrenmesi gereken
personelle sınırlandırmaktayız.
Bağlı şirketlerimizle bilgi paylaşımına ek olarak, Kişisel Bilgilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde de
paylaşabiliriz:
Hizmetlerimizi Sunmak İçin Paylaşılan Bilgiler
Kişisel Bilgilerinizi, Başvuru Materyalinin sağlanması için gerektiği ölçüde paylaşabiliriz. Bu kapsama,
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla güncelleme, güvenlik altına alma ve sorun gidermenin yanı sıra
desteğin sunulması dahildir.
Hizmet Sağlayıcılarımızla Paylaşılan Bilgiler
İşletmemizin yönetiminde ve desteklenmesinde bizimle çalışmaları için üçüncü taraf hizmet
sağlayıcıları görevlendirebiliriz. Bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, Kişisel Bilgilerinize yalnızca bizim
adımıza hizmet verme amacıyla erişebilir. Örnekler arasında web sunucularımızın barındırılması,
verilerin analizi, pazarlama desteği sunulması, kredi kartı ödemelerinin işlenmesi ve müşteri
hizmetlerinin sunulması yer almaktadır. Bu şirketler ve bireyler, veri koruma mevzuatının
ülkenizdekinden farklı olduğu bir ülkede bulunabilir ve görevlerini yerine getirmek için gerektiğinde
Kişisel Bilgilerinize erişebilir ancak bu Kişisel Bilgileri başka herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamaz
veya bu verileri başka hiçbir amaç için kullanamaz.
Ticari İşlemlerle Bağlantılı Olarak İfşa Edilen Bilgiler
İşletmemizin, varlıklarımızın veya hisselerimizin tamamının veya bir kısmının yeniden düzenlenmesi,
birleşme, satış, ortak girişim, temlik, devir veya herhangi bir iflas ya da benzer işlemler de dahil olmak
üzere başka herhangi bir şekildeki tasarrufu durumunda Kişisel Bilgilerinizi bir üçüncü tarafa ifşa
edebilir veya aktarabiliriz.
Üçüncü taraflarla ürün veya hizmetlerini pazarlama amacıyla paylaşılan bilgiler
Bu tür ifşalar için izninizi geri çekmediğiniz takdirde Kişisel Bilgilerinizi, ürünlerini veya hizmetlerini size
pazarlamaları için üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.
Kendimizi Korumamız ve Başkalarının Korunması İçin İfşa Edilen Bilgiler
Kişisel Bilgilerinizi, hukuken gerekmesi hâlinde, bir devlet kurumunun talebi doğrultusunda veya gizlilik
menfaatlerinizi ve diğer faktörleri göz önünde bulundurmak kaydıyla aşağıdaki işlemler için gerektiğine
hüsnü niyetle inandığımız takdirde başkalarına ifşa edebiliriz:
1) Yasal gerekliliklere uyulması veya hukuki süreçlere uyumluluk sağlanması (mahkeme celbi
dahil);
2) Kullanım koşullarımızın ve diğer sözleşmelerin yürürlüğe konulması veya uygulanması;
3) Mülkiyet haklarımızın, haklarımızın ve güvenliğimizin veya üçüncü bir tarafın, bağlı
şirketlerimizin ya da genel olarak kamunun mülkiyetinin, haklarının ve güvenliğinin korunması
veya
4) Yasa dışı olan, etik olmayan veya yasal olarak işlem yapılmasını gerektirdiğini
düşündüğümüz herhangi bir eylemin durdurulması.
Toplu veya Anonimleştirilerek İfşa Edilen Bilgiler
Başvuru sahipleriyle ilgili toplu veya anonimleştirilmiş bilgileri de ortaklarımız ve başka üçüncü
taraflarla paylaşırız. Ancak bu tür bilgiler, kendisine ait oldukları bireyle makul bir şekilde
ilişkilendirilemeyecek biçimde anonim ve toplu hâle getirildikleri için Kişisel Bilgi olarak kabul edilmez.
Tercihlerinize Göre Başkalarına İfşa Edilen Bilgiler
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Bu tür Kişisel Bilgileri, böyle bir ifşaya izin vermeniz hâlinde üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.
4. Bilgi Aktarımı
Kişisel Bilgilerinizin ifşa edilmesi, Kişisel Bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri veya faaliyet
gösterdiğimiz ya da hizmet sağlayıcılarımızın faaliyet gösterdiği diğer ülkeler dahil olmak üzere
bulunduğunuz yargı alanı dışındaki başka ülkelere aktarmayı içerebilir. Bazı ülkeler, bilgilerin sınır
ötesi paylaşılması durumunda kuruluşların özel koruyucu önlemler almasını zorunlu tutmaktadır. SBD
bu yükümlülüklere uyar ve bu gereklilikleri karşılamak için şirketler arası mekanizmaları uygulamaya
koymuştur. AEA’dan başka ülkelere yapılan aktarımlar ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından
bilgilerinizi korumak için kabul edilen standart sözleşme maddeleri gibi yeterli önlemleri uygulamaya
koyduk. AEA’daki çalışanlar, PrivacyPolicyManager@sbdinc.com ile iletişime geçerek bu önlemlerin
bir kopyasını alabilir.
Ayrıca, AEA dışında bir ülkede bulunuyorsanız, SBD, verilerinizi yerel düzenlemenizle aynı düzeyde
güvenlik ve standartlara sahip olmayan veri koruma mevzuatına sahip ülkelere de aktarabilir. Bu gibi
durumlarda SBD, veri işlemenin güvenliğini, gizliliğini ve hukuka uygunluğunu sağlamak için
aktarımları Geçerli Yasaların gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirecektir.
5. Verilerin Saklanması
Daha uzun bir saklama süresinin kanunen zorunlu tutulmaması veya buna kanunen izin verilmemesi
hâlinde, Kişisel Bilgileri yalnızca bu Bildirimde belirtilen amaçların yerine getirilmesi, yasal
gerekliliklerin karşılanması veya kendimizi yasal hak taleplerinden korumak için gerektiği süre
boyunca saklayacağız. Saklama sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler şunlardır: (i) başvuru
sürecinin süresi; (ii) sizinle devam eden ilişkimizin süresi; (iii) tabi olduğumuz yasal yükümlülük; (iv)
geçerli yasal sınırlamalar, davalar veya düzenleyici soruşturmalar.
Geçerli yasal veya düzenleyici yükümlülüklere tabi olmak kaydıyla, aktif olmayan hesapların Kişisel
Bilgilerini veritabanımızdan kaldırabiliriz. Ayrıca, Stanley Black & Decker sizinle ilgili Kişisel Bilgileri
(öz geçmişiniz dahil) herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin veritabanımızdan
silebilir. Bu nedenle, lütfen bize sağladığınız Kişisel Bilgilerin kendiniz için bir kopyasını saklayın.
6. Pasif Bilgi Toplama: Çerezler ve Benzer Teknolojiler
Hizmet sağlayıcılarımız ve biz, Kariyer Sitesinde “çerezler” ve benzer teknolojiler kullanırız. Daha
fazla bilgi için lütfen Çerez ve Benzer Teknolojiler Politikamıza bakın.
7. Seçenekler ve Erişim
İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak, Geçerli Yasalar kapsamında belirli seçenekleriniz ve haklarınız
olabilir. Bunlar, Kişisel Bilgilere erişim, düzeltme, güncelleme, gizleme, kısıtlama veya silme ya da
Kişisel Bilgilerin işlenmesine itiraz etme haklarını içerebilir. Kariyer Sitesine kaydolursanız, Kariyer
Sitesine giriş yaparak ve hesap bilgilerinizi güncelleyerek burada saklanan Kişisel Bilgilerinize
erişebilir, bunları inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Belirli bir pozisyon için değerlendirilmek üzere
göndermiş olduğunuz Kişisel Bilgileri değiştirmek için lütfen profilinizi güncelleyin ve bu pozisyon için
başvurunuzu yeniden gönderin.
Haklarınızdan herhangi birini kullanmak veya başka bir şirkete iletmek amacıyla Kişisel Bilgilerinizin
elektronik bir kopyasını almak isterseniz (veri taşınabilirliği hakkının Geçerli Yasalar tarafından size
verildiği ölçüde), bizimle şu yolla iletişime geçebilirsiniz: Gizlilik Web Formu (onetrust.com) veya
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. Talebinize Geçerli Yasalara uygun şekilde yanıt vereceğiz.
Kimliğinizi doğrulamak ve sahte taleplere karşı korunmak için sizden ek Kişisel Bilgiler talep etmemiz
gerekebilir.
Kişisel Bilgilerinizi işlememizin rızanıza bağlı olduğu durumlarda, rızanızı istediğiniz zaman geri
çekme hakkına sahipsiniz. Kişisel Bilgilerinizi işe alma amacıyla kullanmayı bırakmamızı istediğiniz
zaman talep edebilirsiniz.
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Geçerli veri koruma yasaları veya diğer yasa ve yönetmelikler uyarınca bazı Kişisel Bilgilerin bu tür
taleplerden muaf olabileceğini unutmayın.
Kaliforniya yasalarına göre, Kaliforniya’da ikamet eden başvuru sahipleri Kişisel Bilgileri ile ilgili özel
haklara sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Kaliforniya’da İkamet Edenler için Ek Bilgiler
bölümümüze bakın.
Haklarınız – AEA, Birleşik Krallık, İsviçre’de İkamet Edenler
Bir AEA yargı alanında bulunuyorsanız, aşağıdaki veri koruma haklarına sahip olabilirsiniz:
●

Hakkınızda Sahip Olduğumuz Bilgilere Erişme, Bu Bilgileri Güncelleme veya Silme
Hakkı. Mümkün olduğunda, Kişisel Bilgilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünden
erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz
yapamıyorsanız, size yardımcı olmamız için lütfen bizimle iletişime geçin.

●

Düzeltme Hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda Kişisel Bilgilerinizi
düzelttirme hakkınız bulunmaktadır.

●

İtiraz Hakkı. Kişisel Bilgilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

●

Kısıtlama Hakkı. Belirli durumlarda Kişisel Bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme
hakkına sahipsiniz.

●

Veri Taşınabilirliği Hakkı. Hakkınızda sahip olduğumuz Kişisel Bilgilerin bir kopyasını
yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde alma
hakkınız bulunmaktadır.

●

Rızayı Geri Çekme Hakkı. Kişisel Bilgilerinizi işlememizin rızanıza bağlı olduğu herhangi bir
durumda rızanızı geri çekme hakkına da sahipsiniz.

●

Bir Veri Koruma Makamına Şikayette Bulunma Hakkı. Kişisel Bilgilerinizi toplamamız ve
kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Makamına şikayette bulunma hakkınız vardır. Daha
fazla bilgi için lütfen AEA’daki yerel veri koruma makamıyla iletişime geçin.

8. Düzenleyici Otorite İletişim Bilgileri ve Şikayetler
Stanley Black & Decker’ın kişisel bilgilerinizi işleme biçimi hakkında şikayette bulunmak isterseniz,
Gizlilik Web Formu (onetrust.com) veya PrivacyPolicyManager@sbdinc.com adresi üzerinden bize
ulaşabilir ya da varsa ülkenizdeki veya bölgenizdeki sorumlu Stanley Black & Decker veri koruma
yetkilisiyle buradan iletişime geçebilirsiniz. Kişisel Bilgilerinizle ilgili haklardan herhangi birini ihlal
ettiğimizi düşünüyorsanız, ülkeniz veya bölgenizdeki bir denetleyici makama veya başka bir
düzenleyici kuruma endişenizi ulaştırabilir ya da şikayette bulunabilirsiniz. AEA Düzenleyici
Otoritelerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.
9. Güvenlik
Kuruluşumuzdaki Kişisel Bilgileri korumaya yönelik makul kurumsal, teknik ve idari önlemleri
kullanırız. Ne yazık ki, hiçbir veri iletimi veya depolama sisteminin %100 güvenli olduğu garanti
edilemez. Bizimle olan etkileşiminizin artık güvenli olmadığına inanmanıza yol açan bir sebep varsa
lütfen bu durumu aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümü doğrultusunda gecikmeksizin bize bildirin.
Stanley Black & Decker, SBD tarafından başvurunuzla bağlantılı olarak toplanan herhangi bir Kişisel
Bilginin çalınması, kötüye kullanılması, yasa dışı olarak erişilmesi, ifşa edilmesi, tahrif ya da imha
edilmesi veya Kariyer Sitemize zamanında teslim edilmemesi bakımından hem kendi adına hem de
bağlı kuruluşları ve yüklenicileri adına her türlü sorumluluğu işbu madde ile Geçerli Yasaların izin
verdiği ölçüde reddetmektedir.
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10. Otomatik İşleme
İş başvurularını işleme koymada ve değerlendirmede bize yardımcı olması için otomatik araçlar
kullanabiliriz. Bu araçlar, aşağıdaki işlemlere yardımcı olması için karmaşık algoritmalardan ve makine
öğrenimi teknolojisinden yararlanır.
•

Minimum gereksinimler. Bize sağladığınız bilgilere dayanarak, bir pozisyon için minimum
gereksinimleri karşılayıp karşılamadığınızı belirlemek için otomatik araçlar kullanıyoruz.
Örneğin, iş için yazılım geliştiricisi olarak üç yıllık deneyim gerektiriyorsa, bu araçlar, Kariyer
Sitesi aracılığıyla gönderdiğiniz formlarda yaptığınız seçimleri ve/veya başvurunuzla bağlantılı
olarak toplanan kelimeleri ve metinsel kalıpları analiz ederek böyle bir deneyime sahip olup
olmadığınızı belirleyecektir.

•

İş eşleşme sıralaması. Başvurunuz ile hedef rolün gereksinimleri arasındaki uyumun ne
kadar güçlü olduğunu değerlendirmek üzere, başvurunuza bir yüzde değeri atamak için
otomatik araçlar kullanıyoruz. Araçlarımız, bu yüzdelerin atanmasında işe göre değişebilen
çeşitli faktörleri kullanabilir. Örneğin, bazı işler için özel pratik deneyim, sertifikalardan daha
alakalı olabilirken diğerlerinde ise tam tersi söz konusu olabilir. Analize bağlı olarak, otomatik
araçlarımız bir Stanley Black & Decker çalışanına ilgili pozisyon için potansiyel olarak nitelikli
adaylara ilişkin bir genel bakış sağlayabilir. Stanley Black & Decker çalışanı daha sonra bu
önerileri değerlendirecek ve standart süreçlerimize dayanarak adaylarla iletişime geçerek
mülakat yapacaktır.

11. İş Başvurusu İçin Geçerli Yasalar
Başvuru Materyalleri, Stanley Black & Decker’ın merkezi küresel işe alım biriminin bir faydalı özelliği
olarak, dünya genelindeki işlere başvurmanıza olanak sağlar. Bu Kariyer Sitesi Amerika Birleşik
Devletleri’nde işletilmektedir. Bu doğrultuda, Kariyer Sitesine gönderdiğiniz tüm Kişisel Bilgiler
Amerika Birleşik Devletleri’nde toplanacak ve ABD yasalarına tabi olacaktır. Kişisel Bilgilerinizi
potansiyel işveren sıfatıyla başka bir ülkede bulunan bir bağlı kuruluşla paylaşırsak, bağlı kuruluş
Kişisel Bilgilerinizi bu Bildirime uygun olarak ele alacaktır. İşe alma veya istihdamla ilgili diğer kararlar,
işin bulunduğu ülkenin yasalarına uygun olarak işe alım bağlı kuruluşu tarafından verilecektir.
12. Çocuklar Hakkında
Kariyer Sitesi, en az 18 yaşında olan bireylere yöneliktir ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik
değildir. Bu nedenle, 18 yaşın altındaki bireylerden bilerek Kişisel Bilgi toplamayız. 18 yaşın altındaki
bir kişinin Kişisel Bilgilerini yanlışlıkla topladığımızı öğrenirsek, bu tür bilgileri mümkün olan en kısa
sürede dosyalarımızdan silmek için gerekenleri yapacağız.
13. Bildirimde Değişikliklerin Yapılması
Bu Bildirimi zaman zaman değiştirebiliriz. Bunu yaptığımızda, bu değişikliklerin ne zaman yürürlüğe
gireceğini belirtmek için yukarıdaki “Son Güncelleme” tarihini güncelleyeceğiz. Başvuru Materyali
aracılığıyla toplanan tüm bilgiler, bu bilgilerin toplandığı tarihte yürürlükte olan Bildirim kapsamındadır.
14. Bize Ulaşın
Sorularınız, istekleriniz veya şikayetleriniz olursa, lütfen Gizlilik Web Formu (onetrust.com)
adresindeki formumuzu doldurarak veya PrivacyPolicyManager@sbdinc.com adresine e-posta
göndererek bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
AEA’daki adaylar için, iş başvurusunda bulunduğunuz SBD kuruluşu Kişisel Bilgilerinizin veri
denetleyicisidir ve sorular, talepler veya şikayetler yukarıdaki e-postaya yönlendirilebilir.
E-posta haberleşmelerinin her zaman güvenli olmaması sebebiyle, tarafımıza gönderdiğiniz epostalarınıza hassas bilgileri lütfen dahil etmeyin.
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Kaliforniya’da İkamet Edenler için Ek Bilgiler
Bu Gizlilik Bildiriminde, Başvuru Materyalleri ve Kariyer Sitemizin kullanımı ile bağlantılı olarak
Kaliforniya’da ikamet edenler hakkında topladığımız veya işlediğimiz Kişisel Bilgiler, bu Kişisel Bilgileri
kullanma, paylaşma ve koruma yöntemlerimizin yanı sıra bizim tarafımızdan toplanan veya işlenen
Kişisel Bilgileriniz ile ilgili haklarınızın açıklanmaktadır.
Topladığımız ve Paylaştığımız Kişisel Bilgiler ve Amaçları
Geçtiğimiz 12 ay içinde, Kariyer Sitemizle etkileşime girdiklerinde ziyaretçilerin aşağıdaki Kişisel
Bilgilerini yukarıdaki şu bölümlerde ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde topladık ve/veya paylaştık:
•

Sizden Toplanan veya Alınan Bilgiler;

•

Çerezler ve Diğer Web Teknolojileri Kullanılarak Toplanan Bilgiler ve

•

Diğer Kaynaklardan Toplanan Bilgiler.

Geçtiğimiz 12 ay içinde, yukarıdaki bilgileri yukarıdaki şu başlıklar altında açıklanan kategorilerdeki
üçüncü şahıslar ile paylaştık:
•

Hizmetlerimizi Sunmak İçin Paylaşılan Bilgiler;

•

Hizmet Sağlayıcılarımızla Paylaşılan Bilgiler;

•

Ticari İşlemlerle Bağlantılı Olarak İfşa Edilen Bilgiler;

•

Üçüncü Taraflarla Ürün Veya Hizmetlerini Pazarlama Amacıyla Paylaşılan Bilgiler ve

•

Kendimizi Korumamız ve Başkalarının Korunması İçin İfşa Edilen Bilgiler;

Kişisel Bilgilerinizi, yukarıdaki “Bilgilerin Kullanımı” başlıklı bölümde belirtilen çeşitli amaçlar için
kullanırız
Shine the Light Yasası: Kaliforniya Medeni Kanunu Madde 1798.83 uyarınca, Kişisel Bilgilerinizin
doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflara ifşa edilmesine ilişkin yıllık olarak bilgi talep
edebilirsiniz. Kişisel Bilgileri doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflarla paylaşmayız.
Topladığımız ve Paylaştığımız Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler ve Amaçları
Son 12 ay içinde, Başvuru Materyali sağlayan adaylardan aşağıdaki Özel Nitelikli Kişisel Bilgileri
(CPRA tarafından tanımlandığı şekilde) topladık ve/veya paylaştık,
•

Irk;

•

Din;

•

Etnik köken;

•

Uyruk veya ulusal köken;

•

Cinsel yaşam veya uygulamalar ya da cinsel yönelim;

•

Tıbbi veya sağlık bilgileri (engellilik durumu dahil);

•

Genetik veya biyometrik bilgi;

•

Biyometrik şablonlar;

•

Siyasi veya felsefi inançlar;

•

Siyasi parti veya sendika üyeliği;
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•

Maliye ve banka hesabı verileri ve

•

Hassas konumlandırma bilgileri.

Bu Özel Nitelikli Kişisel Bilgileri işletmemize ilişkin hizmetlerin ifşa edilmesi, sizin tarafınızdan talep
edilen hizmetlerin sunulması ve işimizin, altyapımızın ve etkileşimde bulunduğumuz bireylerin
güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla kullanabiliriz. Buna, sınırlama olmaksızın, iş
başvurunuzun alınması ve işlenmesi, başvurduğunuz pozisyona/pozisyonlara uygunluğunuzun
değerlendirilmesi, geçmiş kontrollerinin yapılması, çeşitliliğin analiz edilmesi ve izlenmesi, size bir
teklifte bulunulması (takdirimize bağlı olarak), idari işlevlerin yerine getirilmesi, yasalara, yasal
süreçlere veya resmi veya düzenleyici makamlardan gelen taleplere uyulması ve yasal taleplerin
uygulanması veya onlara karşı savunulması dahildir.
Kaliforniya Sakini Olarak Haklarınız
Kaliforniya yasalarına göre, Kaliforniya’da ikamet eden adaylar Kişisel Bilgileri ile ilgili özel haklara
sahiptir. Bu haklar, aşağıda açıklanan belirli istisnalara tabidir. Gerektiğinde, yanıt süresini uzatmak
için makul ölçüde gerekli olmadıkça, çoğu talebe 45 gün içinde yanıt vereceğiz.
Yanlış Bilgileri Düzeltme Hakkı
Kişisel bilgilerin niteliğini ve kişisel bilgilerin işlenme amaçlarını göz önünde bulundurarak,
hakkınızdaki yanlış olan her türlü kişisel bilgiyi düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir
talep alındığında, yanlış kişisel bilgileri düzeltmek için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz.
Bilgi İfşa Etme Hakkı
Hakkınızda topladığımız şu tür bazı kişisel bilgileri ifşa etmemizi talep etme hakkına sahipsiniz:
•

SBD’nin son 12 ayda sizin hakkınızda topladığı Kişisel Bilgi kategorileri.

•

SBD’nin son 12 ayda sizin hakkınızda topladığı Kişisel Bilgilerin kaynaklarının
kategorileri.

•

SBD’nin bu Kişisel Bilgileri toplamaya yönelik işletme veya ticari amacı.

•

SBD’nin bu Kişisel Bilgileri paylaştığı üçüncü tarafların kategorileri.

•

SBD’nin hakkınızda topladığı somut Kişisel Bilgi parçaları.

•

SBD’nin, Kişisel Bilgilerinizi bir iş amacıyla üçüncü bir tarafa ifşa etmesi
hâlinde, her bir alıcı kategorisinin aldığı Kişisel Bilgi türlerinin listesi.

Hassas Kişisel Bilgilerinizi Kullanımımızı Sınırlama Hakkı
İstediğiniz zaman, Hassas Kişisel Bilgilerinizi kullanımımızı hizmetleri yerine getirmek (yani
başvurunuzu işleme koymak) için gerekli olanla sınırlamamız için bize talimat verebilirsiniz. Böyle bir
talepte bulunmanız durumunda, Hassas Kişisel Bilgilerinizi rızanız olmadan başka bir şekilde
işlemeyecek, paylaşmayacak ve kullanmayacağız.
Kişisel Bilgilerin Satışına veya Paylaşımına Verilen Rızanın Geri Çekilmesi
Çapraz bağlamsal reklamcılık amacıyla Kişisel Bilgilerinizin satışına veya paylaşılmasına verdiğiniz
rızayı geri çekme hakkınız vardır.
Kişisel Bilgilerinizi satmıyoruz veya paylaşmıyoruz. Bu nedenle, söz konusu geri çekme hakkını
kullanmanız için herhangi bir mekanizma sunmuyoruz.
Ayrımcılığa Maruz Kalmama Hakkı
DCACTIVE-68890236.2
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Yukarıda açıklanan Kaliforniya gizlilik haklarınızın uygulanması bakımından ayrımcılığa maruz
kalmama hakkınız vardır.
Kişisel Bilgileri Sildirme Hakkı
Sizden toplanan ve tutulan Kişisel Bilgilerinizi belirli istisnalara tabi olarak silmemizi talep etme
hakkına sahipsiniz. Kişisel Bilgilerinizin silinmesi için doğrulanmış bir talep aldığımızda, yasalar aksini
gerektirmedikçe bu talebi yerine getireceğiz.
Hakların Kullanımı
Kişisel Bilgilerin ifşası veya silinmesi için bize doğrulanabilir bir tüketici talebini buraya tıklayarak
gönderebilirsiniz: Gizlilik Web Formu (onetrust.com).
Onun yerine bizi +1 (888) 997-6648 numaralı telefondan arayabilir veya yukarıdaki “Bize Ulaşın”
başlıklı Bölümde belirtilen yöntemlerle bize ulaşabilirsiniz.
Gizliliğinizi ve bilgilerinizin güvenliğini korumak için tüketici taleplerini doğrularız. Sağladığınız
herhangi bir ek bilgi, yalnızca kimliğinizi doğrulamak için kullanılacaktır ve başka bir amaç için
kullanılmayacaktır.
Adınıza talepte bulunması için yetkili bir temsilci atayabilirsiniz. Sizin adınıza talepte bulunması için
görevlendireceğiniz yetkili temsilcinize yazılı izin vermeniz gerekir ve kimliğinizin doğruluğunu
doğrudan sizinle kontrol etmek isteyebiliriz. Onun yerine Veraset Kanunu’nun 4000-4465 sayılı
bölümleri uyarınca vekalet verilmiş yetkili bir temsilci sizin adınıza bir talepte bulunabilir.
Yetkili Temsilciler
Kaliforniya’da ikamet eden bir kişi adına yetkili bir temsilci olarak talepte bulunmak isterseniz,
yukarıda belirtilen talepte bulunma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Doğrulama sürecimiz dahilinde,
gerektiğinde yetkili temsilci durumunuza ilişkin kanıtları sağlamanızı isteyebiliriz. Ayrıca, adına talepte
bulunduğunuz kişinin kendi kimliğini veya talepte bulunma izninizi doğrulamasını talep edebiliriz.
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