ADAY GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun.
Marsh & McLennan Şirketleri global işe alım web sitesine ("Site") hoş geldiniz. Siteye
kaydolarak ve başvurunuzu göndererek Marsh & McLeannan Şirketlerine (“Şirket”) ve
iştiraklerine (lütfen listeye bakın.) kişisel bilgilerinizi toplama yetkisi vermektesiniz. Şirket,
Site'yi ziyaret eden adayların gizliliğinin korunmasına büyük önem vermektedir. Bu Gizlilik
Sözleşmesi, kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığını, hangi amaçla kullanılacağını ve bizimle
paylaştığınız bilgilerin nasıl korunacağını bildirmek amacıyla hazırlanmıştır. Genel olarak, kişisel
bilgiler sizi veya Site'deki faaliyetlerinizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgiler veya Site'de
sunulan hizmetler aracılığıyla bize sağladığınız bilgiler anlamına gelir.
Bu Gizlilik Sözleşmesi, yalnızca Site aracılığıyla toplanan veriler için geçerlidir. Diğer sözleşme
ve kurallara tabi olan ve diğer kanallar uyarınca sizin hakkınızda sahip olduğumuz veya
topladığımız ek kişisel (ve diğer) bilgiler olabilir.
Hangi Verileri Topluyoruz?
Şirket tarafından Site aracılığıyla toplanan bilgiler iki kategoriye ayrılır: (1) sizin tarafınızdan
gönüllü olarak sağlanan bilgiler ve (2) siz Site'de gezinirken otomatik yöntemlerle toplanan
bilgiler.
Sizin Tarafınızdan Gönüllü Olarak Sağlanan Bilgiler:
Şirket, Şirket'in istihdamı ile ilgili olarak gönderdiğiniz kişisel bilgileri toplar. Bu veriler aday adı,
iletişim bilgileri, çalışma geçmişi/iş verileri, eğitim, ücret, belirli iş kanunları kapsamındaki gerekli
olan veriler, aday tarafından sağlanan ek bilgiler (ör. ön yazı), referanslar ve kanunların
gerektirdiği ve izin verdiği durumlarda sabıka kaydı gibi çeşitli bilgileri ("Aday Verileri") içerebilir.
Teklif sunduğumuz adaylar için ek bilgiler gerekebilir (ör. kimlik bilgileri, doğum tarihi, banka
hesap bilgileri).
Otomatik Yöntemlerle Toplanan Bilgiler:
Site'de kullanıcı deneyimini geliştirmek ve Site'nin kullanıcılarını takip etmek için çerezler ve
web işaretçileri dahil çeşitli araçlar kullanırız. Çerezler, bir web sitesinin ziyaretinize ilişkin
bilgileri hatırlamaya yardımcı olması için bilgisayarınıza yerleştirdiği küçük metin parçalarıdır.
Web işaretçileri, web sayfalarına görünmez şekilde gömülen kendine özgü bir kimlik tanımlayıcı
içeren küçük grafiklerdir. Çerezler ya da web işaretçileri, bilgisayarınızın sabit diskinden veriler
okuyamaz veya kişisel bilgilerinizi toplayamaz. Çerezlerden ve web işaretçilerinden toplanan

bilgileri, deneyiminizi ve hizmetlerimizin genel kalitesini iyileştirmek için kullanırız. Çerezleri ve
web işaretçilerini aynı zamanda ürünlerimizin ve hizmetlerimizin reklamını yapmaya yardımcı
olması için üçüncü taraflardan (ör. Google) bilgi toplamak, pazarlamamızın ne kadar etkili
olduğunu veya Site'nin performansını analiz etmek ve diğer ürünlerimizle veya hizmetlerimizle
ilgilenip ilgilenmeyeceğinizi belirlemek için de kullanabiliriz. Web işaretlerini ayrıca çerezleri
sunmaya ve analizleri derlemeye yardımcı olması için kullanırız. Çerezlerimiz ve web
işaretçilerimiz, Sitemiz'e bu tür araçlar yerleştirme izni olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan
da gelebilir.
Tarayıcı ayarlarınızı düzenleyerek çerezleri kabul etmeyi reddedebilir veya
silebilirsiniz. Çerezleri reddetmenin veya silmenin Site'deki tarama deneyiminizi
etkileyebileceğini veya bazı hizmetlerini kullanmanızı engelleyebileceğini ve bunun, ayarlamış
olduğunuz tercihlerin silinmesine yol açabileceğini lütfen unutmayın. Çerezlerin nasıl
reddedileceği veya silineceği ile ilgili daha fazla bilgi için tarayıcınızın veya cihazınızın yardım
dokümanlarına göz atın ya da www.aboutcookies.org adresini ziyaret edin. Şirket,
tarayıcınızdan gelen do-not-track (takip etme) sinyallerini tanıyan bir teknoloji kullanmamaktadır.
İstediğiniz takdirde üçüncü taraflardan bir tarayıcı eklentisi kurarak internet tabanlı iptal
edebilirsiniz. İnternet tabanlı reklamlar hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret
edin : http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
İlaveten, tüm kullanıcılar için ağ güvenliği ve tutarlı hizmet sağlarken; Şirket, ağ trafiğini izleme,
yetkisiz erişimi veya herkese açık olmayan bilgileri tanımlama, bilgisayar virüslerini ya da
Şirket'in bilgisayarlarına ve ağına zarar verebilecek diğer yazılımları algılama ve Şirket ağının ve
Site'nin performansını izleyip ince ayar yapma gibi işlemler yapmak için yazılım programları
kullanır. Bu şekilde IP adresiniz, ağ paketlerinden adresler ve diğer teknik bilgiler gibi ek bilgiler
görüntüleme sırasında programlar tarafından algılanabilir. Bu tür bilgilerin tamamı sadece
Şirket'in ağlarının ve bilgisayar sistemlerinin güvenliğini ve performansını koruma amacıyla
kullanılır.
Diğer Kaynaklardan Topladığımız Bilgiler Şirket, kamu veri tabanları, arama motorları ve
sizin bilgilerinizi paylaşma konusunda onay vermiş olduğunuz üçüncü taraflar ve bunlar gibi
diğer meşru kaynaklardan sizin hakkınızda kişisel bilgiler toplayabilir. Şirket’in bu tür
kaynaklardan toplayabileceği kişisel bilgi türleri arasında adınız, iletişim bilgileriniz, çalışma
geçmişiniz ve eğitim bilgileriniz yer alabilir.
Topladığımız Verileri Nasıl Kullanırız?
Aday Verileri, fiziksel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinin Şikago kentinde
bulunan bir veri tabanında saklanır. Şirket, Aday Verilerini meşru insan kaynakları ve işletme
amaçları için işler. Buna adayların tanımlanması ve Şirket pozisyonları için değerlendirilmesi; işe
alım süreçleriyle ilgili kayıt tutma; işe alım sürecini ve sonuçlarını analiz etme ve kanunların izin
verdiği yerlerde geçmiş kontrollerin sağlanması dahildir. Ayrıca aday verileri, Şirket'in yasal,

düzenlemeyle ilgili ve kurumsal yönetim gerekliliklerine uymak için de kullanılabilir. Bir aday işe
alındığında Aday Verileri, Şirket'in iş verilerini koruma politikalarıyla tutarlı bir şekilde söz konusu
adayın istihdamıyla bağlantılı olarak kullanılabilir.
Aday verilerinizin başvurmuş olduğunuz pozisyon için kullanılmasının yanı sıra, başvurunuz
sırasında size uygun bir pozisyon olmaması halinde Şirket, aday verilerinizi saklayarak başka
pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kullanabilir. Bu verileri makul bir süre boyunca ve/veya
geçerli kanunların gerektirdiği, izin verdiği süre boyunca ya da bir yasal yükümlülüğü yerine
getirmek için gereken süre boyunca saklanır. Bu koşullarda, ifade etmiş olduğunuz becerileriniz
ve geçmişinize uygun diğer pozisyonların detaylarını vermek ve bilgilerinizi güncellemek için
ileride sizinle iletişime geçilebilir. Başka pozisyonlar için değerlendirilmek istemiyorsanız veya
aday verilerinizin kaldırılmasını istiyorsanız bu Sözleşmede belirtildiği şekilde Şirket ile iletişime
geçebilirsiniz. Vergi veya diğer yasal amaçlarla veya yukarıda belirtilen istihdam ile bağlantılı
olarak talep edilmedikçe, aday verileri en fazla üç yıl (ya da yasaların gerektirdiği yerlerde daha
az) saklanacaktır. Şirket, kanunların izin verdiği yerlerde geçmiş veya sabıka kontrolleri yapabilir
ve bir pozisyon için uygun olduğunda ve kanunlar izin verdiğinde vatandaşlık veya uyruk bilgileri
ya da sağlık bilgileri gibi diğer hassas aday verilerini işleyebilir. Şirket üçüncü taraflardan hassas
aday verileri toplamak isterse size bildirimde bulunulacak ve onay verme fırsatı sunulacaktır. Bir
engellilik durumunuz varsa ve Şirket'in buna göre düzenleme yapmasını istiyorsanız bu bilgiyi
işe alım sürecinde paylaşabilirsiniz. Şirket'e hassas Aday Bilgileri verdiğiniz ölçüde, Şirket'in bu
tür verileri bu Sözleşmeye uygun şekilde işlemesine onay verirsiniz.
Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?
Kanunların gerektirdiği ölçüde, talimatlarınıza uygun şekilde veya bu Gizlilik Sözleşmesinde
tanımlandığı şekilde olan durumlar haricinde kişisel bilgilerinizi onayınız olmadan ifşa
etmeyecek, paylaşmayacak, satmayacak veya başka bir şekilde kullanmayacağız:
•
•

•

•

İştirakler: Size hizmetler sunabilmelerine olanak sağlamak ve ilgilendiğinizi ifade ettiğiniz
rollerle ilgili olarak sizinle iletişime geçmelerine olanak sağlamak.
Acenteler ve Hizmet Sağlayıcıları: Diğer şirketler ve kişilerle bu Site'yi barındırma,
geçmiş kontrolleri yapma veya adayları tarama gibi bizim adımıza işlevler veya hizmetler
gerçekleştirmeleri için sözleşme yapabiliriz. Bunlar, işlevlerini yerine getirmek için gerekli
olan, öz geçmişiniz de dahil olmak üzere kişisel bilgilere erişebilir. Ancak bu bilgilerin
Şirket için veya adımıza hizmetler sağlamak haricinde amaçlar için kullanılması
sözleşmeyle yasaklanmıştır.
Ticari Devirler: İşimizi geliştirmeye devam ederken varlıklar satabilir veya satın alabiliriz.
Bu tür işlemlerde genellikle kullanıcı bilgileri, aktarılan iş varlıklarından biri olur. Ayrıca,
Şirket'in kendisinin veya Şirket varlıklarından herhangi birinin iktisap edilmesi halinde
(iflas işlemleri dahil) kişisel bilgileriniz, devredilen varlıklardan biri olabilir.
Hukuki Konular: Şirket, aşağıda maddelenen amaçlar için gerekli olduğuna inanması
halinde sizin hakkınızdaki veya bu Site'yi kullanımınızla ilgili her türlü bilgiyi önceden

•

izniniz olmadan saklama ve ifşa etme hakkına sahiptir: (a) Şirket'in veya iştiraklerinin, bu
Site'nin diğer kullanıcılarının veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini
korumak ve savunmak; (b) bu Site için geçerli olan hüküm ve koşulları uygulamak; (c)
herhangi bir içeriğin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği iddialarına yanıt vermek; (d)
şüphelenilen ya da fiili yasa dışı faaliyet iddialarına yanıt vermek; (e) bir denetime yanıt
vermek veya bir şikayeti ya da güvenlik tehdidini incelemek veya (f) geçerli kanunlara,
düzenlemelere, yasal süreçlere veya hükümet taleplerine uymak.
Şirket'in bir çalışanı olarak işe alınmanız halinde bu bilgiler çalışan kayıtlarına
aktarılabilir.

Bilgilerinizi Korumak İçin Hangi Adımları Atıyoruz?
Bu Site ve bu Site aracılığıyla paylaşmış olduğunuz tüm bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nde
Şirket kontrolündeki veri tabanlarında toplanır, saklanır ve işlenir. Kişisel bilgilerinize erişimi,
bizim ve iştiraklerimizin çalışanlarıyla, bu Site'yi ve ürünlerimizi veya hizmetlerimizi sağlamak
için bilgilerinizi kullanma ihtiyacı olan hizmet sağlayıcılarla sınırlı tutarız. Kişisel bilgilerinizi
yetkisiz erişime karşı korumak için fiziksel, idari ve teknik önlemler uygulamaktayız. Ancak
güvenlik önlemlerimiz her ne kadar etkili olsa da hiçbir güvenlik sistemi aşılmaz değildir.
Sistemlerimizin güvenliğini garanti edemeyiz veya sağladığınız bilgilerin internet üzerinden bize
aktarılırken ele geçirilmeyeceğinin garantisini veremeyiz.
Diğer Bazı Konular
Bilgilerinize Erişme ve Bilgilerinizi Düzeltme:
Bilgilerinizi doğru ve güncel tutmak çok önemlidir. Yanlış veya eksik bilgiler size ilgili hizmetleri
sunma imkanımızı etkileyebilir. Oturum açma bilgilerinizi kullanarak ve kişisel bilgilerinizi
güncelleyerek paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilere erişebilir ve bunları düzeltebilirsiniz. Kişisel
bilgilerinizi veri tabanından silmek için lütfen database.delete@mmc.com adresine bir e-posta
gönderin ve e-posta mesajınızın konu satırına "Delete from Database" (Veri Tabanından Silme)
yazın. Sadece bu şekilde gönderilen mesajlar için makul sürede aksiyon alınır; hiçbir doğrulama
gönderilmez ve başka hiçbir e-posta sorusuna yanıt verilmez. Kişisel bilgilerinizin Site’ye üçüncü
taraflar tarafından veya siz farkında olmadan eklenmesi ve sizin Gizlilik Sözleşmesini kabul
etmemeniz bu durumda lütfen Şirket'i derhal bilgilendirin; verileriniz sistemlerimizden
kaldırılacaktır.

Bağlayıcı Teklifin Olmaması
Bu Site bağlayıcı teklifler ya da istihdam hüküm ve koşulları sağlamamaktadır. Potansiyel bir
fırsatı tanımlamanız ve/veya buna cevaben bilgi göndermeniz sonucu oluşabilecek her türlü iş

teklifi, bu teklifin özel şartları doğrultusundadır ve hiçbir şekilde Site'de sunulan fırsatın tarifine
dayanmamaktadır.
Yalnızca ABD'deki Adaylar
Amerika Birleşik Devletleri dahilinde ve yürürlükteki kanunların izin verdiği yerlerde belirli veya
belirsiz sürelerde Şirket'te çalışma "İsteğe Bağlıdır". İşe alınmanız durumunda istediğiniz
zaman istifa edebilirsiniz veya Şirket, kanunların yasaklamadığı herhangi bir nedenle istediği
zaman, bildirimsiz olarak işinize son verebilir. Şirket'in yetkili bir çalışanı tarafından yazılı olarak
kabul edilenler haricinde bu "İsteğe Bağlı" çalışma politikasında hiçbir istisna yapılmaz.
Yalnızca AB'deki Adaylar
Avrupa Birliği'nde bulunuyorsanız belirli koşullara tabi olarak aşağıdaki haklara sahip
olabilirsiniz:
(a) Veri Sahibi Erişimi: Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığı hakkında ek detayları ve
hakkınızda tutulan kişisel bilgilerinizin bir kopyasını talep edebilirsiniz. (b) Düzeltme:
Tuttuğumuz kişisel bilgilerde herhangi bir yanlışlık varsa bunların güncellenmesini
isteyebilirsiniz.
(c) Silme: Kullanmak için artık yasal dayanağımızın bulunmadığı kişisel verilerinizin silinmesini
isteyebilirsiniz.
(d) Onayı geri çekme: Belirli bir işlemi durdurmak için onayınızı geri çekebilirsiniz.
(e) Sınırlama: Bir şikayetin incelenmesi sırasında bilgileri nasıl kullanacağımızı
sınırlandırabilirsiniz.
(f) Taşınabilirlik: Sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerinizin üçüncü taraflara aktarılmasını
isteyebilirsiniz.
(g) Şikayette bulunma: İşlemlerinizle ilgili olarak bulunduğunuz bölgedeki veri koruma ve
düzenleme kurumlarına şikayette bulunabilirsiniz.
Yükümlülüğün Olmaması
Şirket, Şirket'in ağır ihmalleri sonucu oluşmadıysa bu Site'deki bilgi hataları, eksiklikleri veya
Site'ye ya da bağlantılı herhangi bir siteye erişim sırasında oluşabilecek hiçbir hasar, kayıp ya
da masraftan, bu sitelere erişilememesinden kaynaklı performans eksikliğinden, hatadan,

eksiklikten, kesintiden, kusurdan, çalışma ya da iletim gecikmesinden, bilgisayar virüsünden ya
da hat, sistem arızasından sorumlu tutulamaz.
Gizlilik Beyanı'nın Uluslararası Kullanıcılar İçin Geçerliliği:
Bu Gizlilik Sözleşmesi, ABD kanunlarına uygun ve tabi olarak hazırlanmıştır. Bu Site'ye Amerika
Birleşik Devletleri dışından bir konumdan erişiyorsanız, Site'yi kullanımınızın bu Gizlilik
Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarına tabi olduğunu ve kişisel bilgilerinizin ABD'ye ve sizin
ülkenizde aynı seviyede veri koruması sağlamayan ve sizin yargı bölgenizdeki kanunlar
nezdinde yetersiz veri korumaya sahip olduğu düşünülen başka ülkelere aktarılabileceğini ve
buralarda işlenebileceğini kabul edersiniz.
Bu hüküm ve koşulları KABUL ETMİYORSANIZ lütfen Siteden çıkış yapınız.

