
 

 
 

A Brenntag respeita a proteção dos seus dados pessoais. Assim, gostaríamos de informar 
sobre a forma de tratamento e armazenamento dos seus dados no contexto do processo de 
recrutamento. 
 
Os dados pessoais que nos são fornecidos no âmbito da sua candidatura serão tratados de 
forma confidencial por nós e por prestadores de serviços autorizados. A empresa Brenntag, à 
qual se está a candidatar, processa os seus dados pessoais de acordo com os regulamentos 
aplicáveis em matéria de proteção de dados. Nas secções 1 a 10, encontrará as informações 
de acordo com os requisitos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (UE) 2016/679 
(RGPD).  
 
Em caso de se aplicarem regulamentos especiais ou complementares em países individuais, 
poderá encontrá-los na Secção 11. 
 
Os dados pessoais também serão processados sempre que visitar este site. Pode encontrar 
mais informações relativas ao tratamento de dados no contexto da utilização deste site aqui. 
 
1. Quem é responsável pelo tratamento dos dados e quem posso contactar? 

A responsabilidade pelo tratamento dos seus dados pessoais recai sobre a respetiva 
empresa do grupo Brenntag à qual se esteja a candidatar.  
 
A sede do grupo Brenntag localiza-se na seguinte morada: 
Brenntag AG 
Messeallee 11 
45131 Essen 
 
Responsável pela proteção de dados do grupo: 
Messeallee 11 
45131 Essen 
gdpo@brenntag.de 
 
2. Que dados são alvo de tratamento e a partir de que fontes são obtidos? 

Realizamos o tratamento dos seus dados pessoais que nos são fornecidos como parte do 
processo de candidatura,  da sua parte ou de terceiros. Tal, inclui os dados que fornece no 
formulário de candidatura, bem como informações pessoais contidas em cartas de 
apresentação e em quaisquer outros documentos que fornece, tais como curriculum vitae 
ou certificados. 
 
Os campos obrigatórios no formulário de candidatura incluem, entre outros, as suas 
informações de contato. Estas informações são cruciais para podermos entrar em contato 
consigo durante o processo de recrutamento. 
Além disso, realizamos o tratamento de dados pessoais a partir de fontes acessíveis ao 
público (p. ex., redes profissionais), desde que sejam relevantes para o processo de 
recrutamento.  
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3. Para que fins e sob que fundamento jurídico serão os dados  alvo de tratamento? 

O tratamento dos dados é realizado com o objetivo de processar uma candidatura de forma 
adequada.  
 
Se não se aplicarem regulamentos especiais no estado-membro da UE em causa, o 
fundamento jurídico é a implementação de medidas pré-contratuais no âmbito do Art. 6.º, 
número 1, alínea b do RGPD. Se o estado-membro da UE fornecer regulamentos adicionais, 
o fundamento jurídico baseia-se no Art. 88.º do RGPD em conjunto com a respetiva 
disposição no direito nacional em matéria de tratamento de dados pessoais no contexto de 
emprego ou no estabelecimento de emprego. 
 
Outras formas de tratamento que não estejam diretamente relacionadas com a relação pré-
contratual específica (o estabelecimento da relação laboral) são realizadas com base nos 
nossos interesses legítimos no âmbito do Art. 6.º, número 1, alínea f do RGPD. Tal diz 
respeito a decisões como o melhor planeamento dos nossos recursos humanos e que 
pessoal empregamos, bem como o estabelecimento, a perceção ou a defesa de ações 
judiciais.  
 
Se confirmou no ponto de verificação correspondente que podemos armazenar e realizar o 
tratamento dos seus dados para anúncios futuros além do anúncio de emprego atual, o 
armazenamento e o tratamento dos dados baseia-se no seu consentimento de acordo com o 
Art. 6.º, número 1, alínea a do RGPD. Pode revogar o seu consentimento a qualquer 
momento com efeito futuro. Tal não influencia a legitimidade de tratamento devido ao seu 
consentimento antes da revogação. 
 
Como parte do nosso processo de recrutamento, não solicitamos quaisquer categorias 
especiais de dados pessoais no cumprimento do Art. 9.º do RGPD. Se, ainda assim, nos 
enviar dados desse tipo, realizaremos o tratamento destes dados de acordo com o Art. 9.º, 
número 2, alínea a do RGPD e com base no seu consentimento. 
 
4. Quem recebe os seus dados? 

 
Após a introdução e transmissão dos seus dados, estes são transferidos diretamente para o 
servidor seguro do nosso prestador de serviços externo através de uma ligação encriptada. 
Todos os dados são encriptados durante a transmissão com base no procedimento de SSL. 
 
A empresa Brenntag indicada no anúncio de emprego, bem como as empresas do grupo a 
serem incluídas, terão acesso aos seus dados pessoais na medida necessária para o respetivo 
cargo. 
 
Ao mesmo tempo que o departamento de RH responsável, o gerente responsável recebe 
acesso à sua candidatura. No caso de o gerente tomar uma decisão negativa, este acesso é 
novamente bloqueado e apenas o departamento de RH responsável continuará a poder 
aceder aos seus dados.  
 



 

Recorremos a prestadores de serviços externos para realizar e melhorar o processo de 
candidatura. Os prestadores de serviços mencionados recebem da nossa parte apenas os 
dados pessoais que são necessário para a realização do serviço. Os nossos prestadores de 
serviços forneceram garantias adequadas de que irão tomar medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para realizarem o tratamento de acordo com a legislação 
aplicável em matéria de proteção de dados. O tratamento de dados pessoais por 
prestadores de serviços autorizados será regido contratualmente e será exclusivamente 
realizado com base nas nossas instruções. 
 
Adicionalmente, a Brenntag é obrigada a transmitir os seus dados de modo a responder a 
consultas legalmente permitidas por parte de autoridades estatais conforme exigidas por lei. 

 
5. Transferência de dados para países fora da UE 
 
No quadro de tratamento dos seus dados pessoais para os fins supramencionados, poderá 
ser necessário que os dados sejam transferidos para países fora da UE. Se transferirmos 
dados pessoais para prestadores de serviços ou para empresas do grupo Brenntag fora da 
UE, a transferência ocorre de acordo com as disposições legais aplicáveis com salvaguardas 
apropriadas. É este o caso se o país terceiro tiver sido confirmado pela Comissão da UE como 
tendo um nível adequado de proteção de dados ou se estiverem implementadas outras 
garantias apropriadas em termos de proteção de dados (p. ex., normas empresariais 
vinculativas ou cláusulas contratuais-tipo da UE). 
 
No caso do Brexit, sem um acordo de revogação, esta seção também se aplica a 
transferências de dados para o Reino Unido. 

 
6. Criação de perfis e tomada de decisões automática 

Salvo se fizermos uma ressalva expressa ou acordo contrário, não recorremos a tomada de 
decisões automática no âmbito do Art. 22.º do RGPD no processo de candidatura à 
Brenntag.  
7. Duração do armazenamento 

Por princípio, os seus dados serão armazenados e tratados durante o processo de 
candidatura, durante o tempo necessário para a candidatura. Se a avaliação for positiva, os 
dados serão novamente alvo de tratamento pelo departamento de recursos humanos. No 
caso de uma avaliação negativa pela pessoa responsável pela tomada de decisão, os seus 
dados serão armazenados durante mais seis meses após a rejeição, por forma a cumprir os 
requisitos legais, e serão, posteriormente, eliminados, salvo se acordado de outra forma 
consigo. 
Se confirmou a caixa de verificação correspondente, guardaremos os seus dados além do 
anúncio de emprego atual para anúncios futuros. Neste caso, manteremos os dados até ao 
máximo de dois anos antes de os eliminarmos. 
 
8. Cookies 

São utilizados cookies no presente site. Pode encontrar mais informações sobre cookies 
aqui. Pode recusar a utilização de cookies ao selecionar as definições adequadas no seu 
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navegador. Contudo, tenha em atenção que, se o fizer, poderá não ususfruir de todas as 
funcionalidades deste site. 
 
O presente site também utiliza Recruitment Analytics (Análise para recrutamento), um 
serviço de análise em rede fornecido pela VONQ GmbH, Georg-Glock-Straße 8, 40474 
Düsseldorf, Alemanha (doravante, a “VONQ”). A VONQ utiliza cookies que nos permitem 
obter informações sobre as atividades de marketing dos nossos funcionários. É utilizada uma 
solução de monitorização que regista o endereço IP do visitante do site. A VONQ armazena o 
endereço IP durante 30 dias e atribui pseudónimos aos dados. Ao realizar o tratamento 
destes dados, cumprimos o nosso interesse legítimo de acordo com o Art. 6.º parágrafo 1, 
alínea f do RGPD, de modo a analisar e melhorar o nosso site, a navegação e o 
recrutamento. Pode encontrar mais informações sobre a VONQ e a proteção de dados em 
https://www.vonq.com/privacy-policy/. 

 
9. Referências aos direitos dos titulares dos dados 
 
O titular dos dados tem direito a obter uma confirmação relativa a se os seus dados pessoais 
estão ou não a ser alvo de tratamento, emitida por parte da entidade responsável; se for 
este o caso, a pessoa tem o direito de aceder aos referidos dados pessoais e às informações 
especificadas no Art. 15.º do RGPD. 
 
O titular dos dados tem o direito de obter, por parte da entidade responsável pelo 
tratamento de dados, sem atraso indevido, a retificação de dados pessoais imprecisos 
relativamente a essa pessoa e, se necessário, a completitude de dados pessoais incompletos 
(Art. 16.º do RGPD). 
 
O titular dos dados tem o direito de obter, da parte da entidade responsável pelo 
tratamento de dados, a eliminação imediata de dados pessoais relativamente ao mesmo, 
caso se aplique um dos motivos especificados no Art. 17.º do RGPD, p. ex., se os dados já 
não forem necessários para os fins a que se destinavam (direito à eliminação). 
 
O titular dos dados tem o direito de obter, da parte da entidade responsável pelo 
tratamento de dados, a restrição do tratamento, caso se cumpra uma das condições 
indicadas no Art. 18.º do RGPD, p. ex., se o titular dos dados tiver registado uma objeção ao 
tratamento, pela duração da análise da entidade responsável pelo tratamento de dados. 
 
Além disso, o titular dos dados tem o direito à portabilidade de dados no âmbito do Art. 20.º 
do RGPD. 
 
Direito à objeção 
 
O titular dos dados tem o direito a opor-se ao tratamento dos próprios dados pessoais, 
com base em fundamentos relacionados com a própria situação individual e a qualquer 
momento. A entidade responsável pelo tratamento de dados deixará de realizar o 
tratamento dos dados pessoais, salvo se forem apresentados fundamentos legítimos de 
peso para o tratamento, o que se sobrepõe aos interesses, direitos e liberdades do titular 



 

dos dados ou para o estabelecimento, o exercício ou a defesa de ações judiciais (Art. 21.º 
do RGPD). 
 
Se nos concedeu o seu consentimento para o tratamento de dados, tem direito a revogar o 
consentimento a qualquer momento com efeito no futuro. Tal não influencia a legitimidade 
de tratamento devido ao seu consentimento antes da revogação. 
 
10. Autoridade competente 

Não obstante outros meios administrativos ou legais, qualquer titular dos dados tem o 
direito a registar uma reclamação junto da autoridade supervisora competente. 
 
A autoridade supervisora encarregue pelo grupo Brenntag é: 
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44  
Kavalleriestraße 2-4  
40213 Düsseldorf 
www.ldi.nrw.de 
 
11. Disposições específicas e complementares dos países da região EMEA 

A descrição geral seguinte apresenta os regulamentos específicos e, se aplicável, 
suplementares dos países: 
 

País 
(Localização da 
respetiva empresa 
Brenntag) 

Regulamentos nacionais 

Algérie / Algeria Au 3. 
La base légale de la procédure de traitement des données des 
candidats en Algérie est la loi n° 18-07 10 juin 2018 relative à la 
protection des personnes physiques dans le traitement des 
données à caractère personnel 
To 3.  
The legal basis for the proceeding of applicant data in Algeria is 
Law No. 18-07 of 10 June 2018 on the protection of individuals 
in the processing of personal data 

België / Belgium Op 7. 
Ingeval van een negatieve beoordeling door de 
beslissingsbevoegde worden uw gegevens gedurende drie 
maanden na afwijzing opgeslagen, ten einde te voldoen aan 
wettelijke voorschriften, en worden ze daarna gewist, tenzij er 
met u iets anders is overeengekomen. 
Als u het betreffende selectievakje heeft bevestigd, bewaren we 
uw gegevens buiten de huidige vacature voor toekomstige 
advertenties. In dit geval bewaren we de gegevens maximaal 
een jaar voordat we ze verwijderen. 
Art. 7. 

http://www.ldi.nrw.de/


 

En principe, vos données seront conservées et traitées au cours 
du processus de candidature aussi longtemps qu’il durera. Si 
l'évaluation est positive, les données seront traitées 
ultérieurement par le service du personnel. En cas d’évaluation 
négative de la part du décideur, vos données seront conservées 
pendant trois mois supplémentaires après le rejet afin de 
respecter les exigences juridiques, puis supprimées, sauf s’il en a 
été convenu autrement avec vous. 
Si vous avez coché la case correspondante, nous enregistrerons 
vos données au-delà de l'offre d'emploi actuelle pour les futures 
annonces. Dans ce cas, nous conserverons les données pendant 
un an au maximum avant de les supprimer 
To 7. 
In the event of a negative evaluation by the decision-maker, 
your data will be stored for a further three months after 
rejection in order to comply with legal requirements, and then 
deleted unless otherwise agreed with you. 
If you have confirmed the corresponding checkbox, we will save 
your data beyond the current job advertisement for future 
advertisements. In this case, we will retain the data for up to 
one year before we delete it. 

България/ Bulgaria Точка 1. 
Длъжностно лице по защита на данните в България: 
dpo@brenntag.bg 
София, бул. Ситняково 48  
Офиси Сердика ет.10 
To 1. 
DPO in Bulgaria 
dpo@brenntag.bg 
Sofia bul Sitnyakovo 48 
Serdika Offices 10 floor 

Danmark / Denmark Til 3.  
Retsgrundlaget i Danmark er Lov nr. 502 af 23. maj 2018, da den 
omhandler etableringen af et ansættelsesforhold.  
To 3. 
The basis for this regulation in Denmark is Act no. 502 of 23 May 
2018, since it is a question of establishing an employment 
relationship. 

Deutschland / Germany Zu 3.  
In Deutschland ist der § 26 BDSG - Datenverarbeitung für 
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses - die Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung der Bewerberdaten. 
To 3. 
The legal basis for the processing of applicant data in Germany 
is § 26 BDSG, since it is about the question of the establishment 
of an employment relationship.  

España / Spain A 3. 
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La base jurídica en España es el Reglamento General de 
Protección de Datos (Reglamento (EU) 2016/679) (GDPR) y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, ya 
que se trata de establecer una relación laboral.  
To 3. 
The legal basis in Spain is the General Data Protection 
Regulation (Regulation (EU) 2016/679) (GDPR) and the Organic 
Law 3/2018 of December 5, Protection of Personal Data and 
Guarantee of Digital Rights, since it is a question of establishing 
an employment relationship. 

France / France Art. 1. 
Le siège social de Brenntag SA est situé à l’adresse suivante : 
Brenntag SA 
90 avenue du Progrès 
69680 Chassieu 
Le délégué à la protection des données : 
90 avenue du Progrès 
69680 Chassieu 
dpo@brenntag.de 
To 1. 
The head office of Brenntag SA is located : 
Brenntag SA 
90 avenue du Progrès 
69680 Chassieu 
The data protection officer : 
90 avenue du Progrès 
69680 Chassieu 
dpo@brenntag.de 
Art 2. 
Vous pouvez vous opposer à ce traitement par demande écrite 
au délégué à la protection des données. 
To 2. 
You have the right to object to this processing by written 
request to the Data Protection Officer. 
Art 3. 
Si vous nous envoyez des données sensibles au sens de l’article 
9 du RGPD, nous ne les traiterons pas. 
To 3. 
If you send us sensitive data within the meaning of Article 9 of 
the GDPR, we will not process them. 
Art 10.  
Vous pouvez contacter l’autorité française à cette adresse :  
3 Place de Fontenoy –  
TSA 80715 –  
75334 PARIS CEDEX 07 
FRANCE 

mailto:dpo@brenntag.de


 

https://www.cnil.fr/ 
To 10. 
The contact details of the French Authority for the Protection of 
Personal Data are : 
3 Place de Fontenoy –  
TSA 80715 –  
75334 PARIS CEDEX 07 
FRANCE 
https://www.cnil.fr/ 

Italia / Italy Oltre, al GDPR si applica il Codice Privacy come novellato dal 
D.Lgs 101/2018 
Aditionally to the GDPR, the Privacy Code as amended by 
Legislative Decree 101/2018 applies. 
Al 10. 
I dati di contatto dell’Autorità Garante per la protezione dei Dati 
Personali italiana sono: 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
Piazza Venezia, n. 11  
00187 - Roma 
https://www.garanteprivacy.it/ 
To 10. 
The contact details of the Italian Authority for the Protection of 
Personal Data are: 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
Piazza Venezia, n. 11  
00187 - Roma 
https://www.garanteprivacy.it/ 

Nederland / 
Netherlands 

Op 7. 
Ingeval van een negatieve beoordeling door de 
beslissingsbevoegde worden uw gegevens gedurende drie 
maanden na afwijzing opgeslagen, ten einde te voldoen aan 
wettelijke voorschriften, en worden ze daarna gewist, tenzij er 
met u iets anders is overeengekomen. 
Als u het betreffende selectievakje heeft bevestigd, bewaren we 
uw gegevens buiten de huidige vacature voor toekomstige 
advertenties. In dit geval bewaren we de gegevens maximaal 
een jaar voordat we ze verwijderen. 
To 7. 
In the event of a negative evaluation by the decision-maker, 
your data will be stored for a further three months after 
rejection in order to comply with legal requirements, and then 
deleted unless otherwise agreed with you. 
If you have confirmed the corresponding checkbox, we will save 
your data beyond the current job advertisement for future 
advertisements. In this case, we will retain the data for up to 
one year before we delete it 
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Norge / Norway Til 3. 
Hjemmel for denne forskriften i Norge er lov 2018-06-15-15-38, 
siden det handler om å etablere et ansettelsesforhold. 
To 3. 
The basis for this regulation in Norway is Law 2018-06-15-15-38, 
since it is a question of establishing an employment 
relationship. 

Österreich / Austria Zu 7. 
Bei Ablehnung Ihrer Bewerbung für die konkrete Stelle durch 
den Entscheidungsträger werden Ihre Daten nach Absage für 
weitere sieben Monate gespeichert, um gesetzlichen 
Vorschriften zu entsprechen, und dann gelöscht. 
To 7. 
If your application for the specific position is rejected by the 
decision-maker, your data will be stored for a further seven 
months after rejection in order to comply with legal 
requirements. 

Portugal Para 3. 
O fundamento jurídico em Portugal é o Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados (UE) 2016/679 (RGPD) e a Lei 67/98 
de 26 de outubro (Lei da Proteção de Dados Pessoais), 
emendada pela Lei 103/2015 de 24 de agosto e promulgada de 
acordo com a Diretiva 95/46/CE, uma vez que se trata da 
questão de estabelecimento de uma relação laboral. 
To 3. 
The legal basis in Portugal is the General Data Protection 
Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and Law 67/98 of 26 October 
(Personal Data Protection Act, amended by Law 103/2015 of 24 
August and promulgated pursuant to Directive 95/46/EC, as this 
is the issue of establishing an employment relationship. 

Schweiz / Switzerland Zu 3.  
In der Schweiz ist der Art. 13 Abs. 2 DSG die Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung der Bewerberdaten.   
To 3. 
The legal basis in Switzerland Art. 13 Abs. 2 DSG, since it is 
about the question of the establishment of an employment 
relationship.  
Zu 9. 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 
so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 GDPR und Art. 
14 DSG im einzelnen aufgeführten Informationen. 
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen 
unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung 



 

unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 15 
DSG). 
To 9. 
The data subject shall have the right to obtain from the 
controller confirmation as to whether or not personal data 
concerning him or her are being processed; if this is the case, he 
or she shall have the right of access to such personal data and to 
the information specified in Art. 15 GDPR and Art. 14 DSG. 
The data subject has the right to obtain from the controller 
without undue delay the rectification of inaccurate personal 
data concerning him or her and, if necessary, to complete 
incomplete personal data (Art. 15 DSG). 

Србија / Serbia 
 

Члан 3. 
Правна основа у Републици Србију: Закон о заштити 
података о личности (Службени гласник РС  87/2018) 
To 3. 
Legal basis in Republic of Serbia: Low about protection of 
personal data (Sluzbeni glasnik RS 87/2018) 

Slovakia Ods. 1 a 3 
Zákon č. 18/2018 Z. z. 
Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Zákonník práce č. 311/2001 
Section 1 and 3 
The legal basis in Slovakia is the the Personal Data Act 18/2018 
and Labour Code Act no. 311/2001 

South Africa 
 

Once it has fully commenced, the Protection of Personal 
Information Act, 2013 (POPIA) will be the applicable data 
privacy law in South Africa. 
Section 1.  
The Controller as defined in section 2 is referred to as the data 
controller under POPIA.  
Section 3.   
Once POPIA has commenced, section 11(1)(b) will be the legal 
basis for the processing of your personal information. Further 
processing which is not directly related to the specific pre-
contractual relationship (the establishment of the employment 
relationship) is carried out based on our legitimate interests 
pursuant to section 11(1)(f) of POPIA.  
Section 5. 
If any of your personal information is transferred to a third party 
in a foreign country, such transfer is necessary for the 
implementation of pre¬contractual measures taken in response 
to your application.  
Section 6. 
Pursuant to section 5(g) of POPIA, we do not use automated 
decision-making processes when processing your application.  
Section 7.   



 

In principle, your data will be stored and processed during the 
application process for as long as is necessary for the 
application. If the evaluation is positive, the data is forwarded to 
the personnel department. In the event of a negative evaluation 
by the decision-maker, your data will be stored for no longer 
than is necessary in order to comply with legal requirements, 
and then deleted unless otherwise agreed with you. 
Section 8. 
Under POPIA, you will have the right to: 
a) request from us, as the Controller (i.e. the responsible 
party) confirmation, free of charge, as to whether or not we 
hold information personal information about you, including the 
identify of all third parties or categories of third parties, who 
have or have had access to the information;  
b) request from us the correction or deletion of personal 
information about you, in our possession or under our control, 
that inaccurate, excessive, out of date, incomplete, misleading 
or obtained unlawfully; and 
c) request from us the destruction or deletion of personal 
information about you that we are no longer authorised to 
retain in terms of section 14 of POPIA.  
Section 10.  
The Competent Authority in South Africa is the Information 
Regulator. The Information Regulator's contact details are:  
33 Hoofd Street 
Forum III, 3rd Floor Braampark  
Braamfontein, Johannesburg 
Inforeg@justice.gov.za 

Suomi / Finnland Kothaan 3. 
Oikeudellinen perusta Suomessa on Henkilötietolaki 1999/523, 
koska se käsittelee työsuhteen solmimiseen liittyviä kysymyksiä.  
To 3. 
The legal basis in Finland is the the Personal Data Act 1999/523 
because it addresses questions concerning contractual 
employment relationship. 

Sverige / Sweden Till 3. 
Lagstiftning i Sverige: Lag (2018:218), eftersom det rör frågan 
om etablerandet av ett anställningsförhållande. 
To 3. 
Legal basis in Sweden: Law (2018:218) because it concerns the 
establishment of an employment relationship 

Türkiye / Turkey 1. noktaya. 
Başvurunuz kapsamında bize sağlanan kişisel veriler, tarafımızca 
gizli tutulacak ve hizmet sağlayıcılar tarafından değerlendirilecek 
ve yerel olarak uygulanabilir veri koruma düzenlemesi olarak 
GDPR ve 6698 Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile 
uyumlu olarak işlenecektir. 



 

To 1. 
The personal data provided to us within the scope of your 
application will be treated confidentially by us, and will be 
evaluated by service providers and processed in compliance 
with the GDPR and 6698 Turkish Personal Data Protection Law 
(KVKK) as the locally applicable data protection regulation. 

 
 


