Kariyer Gizlilik Beyanatı
Bu Kariyer Gizlilik Beyanatı Colgate-Palmolive Şirketi, ortaklıkları ve yan kuruluşları (topluca "biz" ya
da “Colgate”olarak anılacaktır) için websitemiz’de bir iş profili oluşturmanız ve başvuru yapmanızla
ilgili gizlilik uygulamalarını tanımlamaktadır.
Bu beyanat, http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/LegalPrivacy.cvspadresinde
bulunan Gizlilik Politikası’nın eki olup bu Web sitesinde geçerli olan uygulamaları içerir. Bu beyanat
ayrıca bu websitesine erişiminizi ve kullanımınızı düzenleyen
ve http://www.colgate.com/app/Colgate/US/Corp/LegalPrivacy.cvspadresinde yer alan Kullanım
Şartlarının organik bir parçasıdır. İş profilinizi oluşturmakla Gizlilik Politikamıza, aynı zamanda bu
beyanata ve kullanma şartlarına uyacağınızı taahhüt etmiş oluyorsunuz.
Hangi Veriler Toplanmaktadır?
Bir iş profili hazırladığınızda Colgate tarafından toplanan veriler, kişisel bilgileriniz de dahil olmak
üzere gönüllü olarak Colgate'e sunduğunuz bilgileri içerir. Verileriniz şunları kapsamakta ancak
bunlarla sınırlı kalmamaktadır:
•Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer irtibat bilgileri
• Özgeçmiş, kapak yazısı, eski iş tecrübeleri, eğitim, akademik not belgesi ve işe başvuru sürecinin bir
parçası olarak bize gönderdiğiniz diğer bilgiler;
• İstenilen pozisyon, maaş, yer değişikliğine istekli olma veya diğer mesleki tercihler;
• Pozisyonu nasıl haber aldığınız;
• Başvuru sürecinin bir parçası olarak eğer isterseniz sunduğunuz hassas bilgiler (ırk/etnik köken)
• Referans(yönlendirici) isimleri ve irtibat bilgileri.
Referanslarınızın kişisel bilgilerini bizimle paylaşmadan önce kendilerinden onay almak sizin
sorumluluğunuzdadır.
Verileriniz Nasıl Kullanılacak?
Verileriniz şu amaçlar için kullanılacaktır:
• Becerilerinizin, niteliklerinizin ve ilgi alanlarınızın kariyer fırsatlarımıza uygunluğunu değerlendirmek;
• Verilerinizin doğruluğunu teyit etmek ve referanslarınızdan teyit almak;
• Mevcut iş fırsatlarını ve bu pozisyonlarda istenen özellikleri size duyurmak / bilgi vermek;
• Yasalarca ve yönetmeliklerle şart koşulduğu şekilde raporlar hazırlamak ve resmi kurumlara ibraz
etmek;
• İşe alım sürecimizi iyileştirmek;
• Yasalarca ve yönetmeliklerle şart koşulan gereklilikleri yerine getirmek; ve
• Üçüncü parti tedarikçi tarafından yürütülen bir aday deneyimi anketi yapmak için.
Colgate’de çalışmayı kabul ediyorsanız, verileriniz çalışma kaydınıza eklenecektir ve istihdam amaçlı
kullanılacaktır.
Başvuru sayısının fazlalığı nedeniyle, başvurunuzu olumlu değerlendiremediğimiz durumlarda size haber
veremeyebileceğimizi üzülerek bildirmekteyiz.
Colgate bir Eşit Fırsat İşvereni olup nitelikli başvurular değerlendirilirken hiçbir surette ırka, ten
rengine, dini inanışa, cinsiyete, milliyete, engellilik durumuna, gazi statüsüne ya da yasalarca imtiyaz
verilmiş olan bir başka statüye göre ayrımcılık yapılmayacaktır.
Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Colgate çalışanları, bağlı şirketler ve adımıza çalışan kurumlar verilerinizi bu beyanatta geçen
amaçlara uygun şekilde değerlendirmektedirler. Verilerinizi paylaştığımız bağlı şirketler ve
kurumlar gizlilik şartlarına ve bu beyanata uymakla mükelleftirler.

Verilerinizi kaybolmaya, hırsızlığa, izinsiz erişime, ifşaya, kopyalamaya, kullanmaya, modifikasyona ya
da tahribata karşı koruyacak yeterli idari, fiziki ve teknik güvenlik sistemlerimiz mevcuttur.
Haklarınız Nelerdir?
Verilerinizi sunmak isteğe bağlıdır. Ancak verilerinizi sunmamanız halinde , sizi tam olarak
değerlendirme imkanımız azalmaktadır.
Eğer hali hazırda ibraz etmemişseniz, üçüncü şahıslardan hakkınızda daha fazla bilgi edinmek için
onayınızı isteyeceğiz ve yasaların gerektirdiği hallerde sizleri bu üçüncü şahıslardan elde ettiğimiz
bilgiler konusunda haberdar edeceğiz.
Verilerinizi iş profili sayfanıza girerek dilediğiniz herhangi bir zamanda değiştirebilirsiniz. Verileriniz ve
bu beyanatla ilgili soru ve yorumlar için CP_Global_Recruitment@colpal.com adresine yazabilirsiniz.
Colgate Verilerinizi Ne Kadar Süre Saklamaktadır?
Verileriniz yerel yasaların izin verdiği biçimde saklanmaktadır . Yine yasal sınırlar dahilinde olmak
kaydıyla verilerinizi ileride çıkabilecek pozisyonlarda değerlendirmek için de saklayabiliriz.
Beyanatın Teyidi
Verilerinizi Colgate’e ibraz ederek şu hususları teyit etmiş olmaktasınız:
• Verilerinizin eksiksiz ve güncel olduğunu;
• Beyanatı okuyup anlamış olduğunuzu ve Colgate'in verilerinizi bu beyanata uygun olarak
değerlendirebileceğini;
• Colgate’in üçüncü şahıslardan sizinle ilgili gerekli bilgileri alabilmesi için bu kişileri bilgilendirdiğinizi
ve onaylarını almış olduğunuzu (çalışma referansları gibi).
Onayınız
Verilerinizi ibraz edebilmeniz için bu beyanattaki maddeleri kabul etmeniz gerekmektedir.
Verilerinizi Colgate’le paylaşarak şunlara onay vermiş kabul edilmektesiniz:
• Verileriniz bu beyanata uygun şekilde işleme sokulacaktır, ancak yasalarla veya geçerli
düzenlemelerle çatışma olması halinde yürürlükteki yasa geçerli olacaktır;
Verileriniz tüm dünya çapında transfer edilebilir ve işleme sokulabilir, bu ülkeler arasına ABD de
dahildir ancak aynı zamanda, beyanatta taahhüt edilmiş olan amaçlar konusunda, başka ülkelerde kendi
ülkenizdeki kadar sağlam güvenlik tedbirleri sağlanamayabilir.

