
 

 

Avient Corporation 

Adaylar İçin Gizlilik Bildirimi 

Avient ile çalışmak için gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Avient Corporation ve iştirakleri (topluca  

“Avient,” “biz”, “bize” veya “bizim”) iş başvuru sahiplerinden çevrimiçi iş başvuru sürecimiz ve diğer 

kanallar üzerinden toplanan kişisel bilgileri ve gizliliği korumayı taahhüt eder. Bu Adaylar için Gizlilik 

Bildirimi (“Bildirim”) Avient'in, https://polyone.referrals.selectminds.com/ (“Siteler”) dahil olmak üzere 

kariyer web sitelerimize eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda iş başvuru sahipleri ve adaylardan 

(topluca “siz”) toplanan kişisel bilgileri nasıl topladığını, kullandığını veya ifşa ettiğini belirler. Bu Bildirim, 

tüketici olarak Avient'in hizmetlerini kullanımınızı veya Sitelerimize bağlayanlar dahil olmak üzere üçüncü 

taraf web siteleri veya başvurularını kapsamaz. Bu hizmetler ve üçüncü taraf web siteleri için Avient'in 

kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Avient Corporation Gizlilik Beyanını 

https://www.polyone.com/company/policies-and-governance/polyone-corporation-privacy-statement 

adresinden ziyaret edin.  

Başvurunuza devam etmeden önce kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimizi ve koruduğumuzu size kısaca 

belirtmek isteriz. 

Lütfen Bildirimi dikkatlice okuyun. Çevrimiçi başvuru aracımızı kullanarak başvurunuzu, öz geçmişinizi 

ve/veya CV'nizi gönderdiğinizde kişisel bilgileriniz bu Bildirime göre işlenecek ve korunacaktır. 

Başvurunuzu gönderdiğinizde verilerinizi global iş başvuru havuzumuza da eklemiş olabilirsiniz. Böylece 

Avient size uygun olabileceğiniz diğer ilginç pozisyonlar hakkında da bilgilendirebilir.  

Kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya başka bir nedenle bize ulaşmanız 

gerekiyorsa lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın.   

Bir pozisyon için başvurduğunuz yerel Avient kuruluşunun yasal mercisi kişisel bilgileriniz konusunda veri 

denetleyicisi olarak hareket edecektir. 

1. Hangi Bilgileri Toplarız 

"Kişisel bilgiler" kavramı, tek başına veya diğer bilgilerle birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sizi 

tanımlayan veya sizinle ilişkilendirilebilecek ve bu istihdam platformu (başka bir ifadeyle başvuru ve iş 

başvuru profiliniz) üzerinden kaydınızın ve başvurunuzun bir parçası olarak bize sunduğunuz tüm bilgileri 

ifade eder.  

Bir pozisyona başvurduğunuz aşağıdakiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi sunabilirsiniz; 

• Adınız, doğum tarihiniz, ev adresiniz, kişisel e-postanız, telefon numaranız gibi Kimlik Tanıtıcıları 

ve İletişim Bilgileri ve resmi Kimlik Tanıtıcıları (ehliyetiniz ve/veya ulusal kimlik numaranız gibi);  

• Başvurunuzu göndermek için oturum açarken kullandığınız e-posta adresiniz, kullanıcı adınız ve 

şifreniz dahil olmak üzere Oturum Açma Bilgileri; 
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• İlgili yasanın izin verdiği şekilde cinsiyetiniz, ırk ve etnik kökeniniz gibi Koruma Altına Alınmış 

Sınıflandırmalar; 

• Öz geçmişiniz veya CV'niz, istihdam geçmişi ve arka plan, işin gerektirdiği nitelikler, başvurmak 

istediğiniz pozisyon, istihdam tercihleri, şu anki maaşınız, bonuslar, maaş beklentisi veya bize 

daha önce göndermiş olabileceğiniz tüm başvurular veya Avient ile önceki iş deneyimi, 

profesyonel bağlantı veya üyelikler ve tercih edilen başlama tarihi gibi sunmayı seçtiğiniz diğer 

tüm bilgiler gibi Profesyonel veya İstihdamla İlgili Bilgiler; 

• Eğitim arka olanı, okul transkripleriniz, eğitim ve kurs geçmişiniz, belli pozisyonlar için gerekli 

olabilecek İngilizce yetkinliğiniz, dil ve özel yetkinlikleriniz ve sertifika bilgileriniz gibi Eğitim 

Bilgileri; ve   

• Referansların iletişim bilgileri, bir mülakatta ifşa edilen bilgiler veya kişisel durumunuz gibi 

başvurunuzla ilişkili bize göndermeyi seçtiğiniz diğer kişisel bilgileriniz 

Ayrıca, başvuru sürecinin bir parçası olarak ve ilgili yasayla izin verildiği şekilde size iş yetkilendirmeniz ve 

arka plan veya sabıka kaydı ve/veya sağlık muayenesini sunmaya istekli olma durumunuzla ilgili sorular 

sorulabilir.  

İlk aşamada hassas kişisel bilgileri veya ilgili gizlilik yasaları kapsamında "özel kategorideki kişisel verileri" 

(bu Bildirimde "hassas kişisel bilgiler" olarak ifade edilir) istemiyoruz. Hassas kişisel bilgiler bir kişinin ırk 

veya etnik kökenini, siyasi görüşlerini, dini veya felsefi inançlarını veya sendika üyeliğini, genetik verilerini, 

biyometrik verilerini veya sağlıkla ilgili verilerini veya kişinin seks hayatı veya cinsel yönelimiyle ilgili 

verilerini ifşa eden verileri ifade eder. Bazı yasal mercilerde bu veri türü ayrıca adli sicil kaydını da içerir. 

İlgili yasaya uygun olarak bu tür verileri belli yasal mercilerde isteyebiliriz. Ancak, bunun gibi verileri 

göndermek isteğe bağlıdır ve çevrimiçi öz geçmişinizin ve başvuru gönderiminizin bir parçası olarak 

göndermenize gerek yoktur. İstenmediği durumlarda bu tür verileri başvuru sürecinde bize aktarmaya 

karar verirseniz bu bilgileri veri tabanlarımızdan silme hakkını saklı tutarız.   

2. Bilgilerinizi Nasıl Toplarız 

İş başvurusuyla ilişkili olarak kişisel bilgileri sunmanız genellikle gönüllüdür. Kişisel bilgilerinizden 

herhangi birinin toplanması, örneğin Sitelerimizde bir başvuruyu tamamlamak için, zorunluysa bu bilgileri 

toplamadan önce sizi bilgilendireceğiz ve size (varsa) bu bilgileri bize sunmamanızın sonuçlarını 

belirteceğiz.   

Avient, bir başvuruda bulunduğunuzda kişisel bilgilerinizi aşağıdaki şekillerde toplayabilir: 

• Çevrimiçi: Siteleri kullanarak çevrimiçi başvurduğunuzda; 

• E-postayla: Öz geçmişinizi, CV'nizi, iş başvurunuzu ve diğer bilgilerinizi doğrudan e-postayla bize 

gönderdiğinizde; 



 

 

• Sosyal Medyayı kullanarak: LinkedIn sosyal medya profilinizi kullanarak bir iş ilanına 

başvurduğunuzda, sosyal medya hizmetindeki ayarlarınıza uygun olarak deneyiminiz, eğitim 

becerileriniz ve profilinizde kullanılabilir kıldığınız diğer bilgiler dahil olmak üzere bazı kişisel 

bilgiler bizimle paylaşılır.  

• Herkese Açık Kaynaklar: Avient ayrıca kişisel bilgilerinizi herkese açık kaynaklardan da toplar. 

• İşe Alım Uzmanları veya Tavsiye Edenlerden: Kişisel bilgileriniz işe alım uzmanları veya üçüncü 

taraf tavsiye edenler tarafından bizimle paylaşılabilir.  

• Çevrimdışı: Öz geçmişinizi, CV'nizi, iş başvurunuzu ve diğer bilgilerinizi merkezlerimizin birindeki 

yöneticilere veya işe alım personelimize elle teslim ettiğinizde.  

Sizinle ilgili bilgiler, örneğin geçmiş sorgulaması veya istihdam onayı ve/veya istihdam referanslarıyla ilgili 

olarak ilgili yasayla izin verildiği durumlarda üçüncü taraflardan toplanabilir. Başvurunuzun bir parçası 

olarak bir referans kişisinin veya diğer kişilerin (örneğin acil durumda ulaşılacak kişi veya en yakın akraba 

bilgileri) kişisel bilgilerini bize sunarsanız bu bilgileri bize sunmadan önce bu kişilerin iznini almak ve onları 

bu Bildirimin içeriği konusunda bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdur. 

3. Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız 

Kişisel bilgileriniz doldurulacak pozisyona uygun olup olmadığınızı değerlendirmek ve muhtemel işe 

alımınızla ilişkili idari görevleri gerçekleştirmek için kullanılacaktır. Bilgilerinizi mevcut iş fırsatları veya 

sizin tarafınızdan seçilen belirli bir iş fırsatı için değerlendireceğiz.  

Bir Avient şirketinde zaten çalışıyorsanız şirket içi gizlilik düzenlemeleri geçerli olabilir. 

Avient, kişisel bilgilerinizi başvurunuzu yönetmek ve değerlendirmek ve bu Bildirimde açıklanan diğer 

amaçlar için işleyecektir. Bilhassa, Avient kişisel bilgilerinizi potansiyel olarak bir istihdam sözleşmesi 

veya sizinle başka akdi ilişkiler gerçekleştirmek için işler. Bunlara aşağıdaki nedenler için işleme dahildir:  

• İstihdam veya bize hizmet sunmak için başvurunuzu işlemek;   

• Sizinle iletişime geçmek, bizimle mülakat yapmak ve sizinle bir sözleşme imzalamak için gerekli 

hazırlık niteliğindeki adımları atmak; 

• Sitelerde dahil olmak üzere size hizmetleri sunmak ve sorularınıza yanıt vermek;  

• Belirli bir pozisyon için niteliklerinizi değerlendirmek (mülakat, eleme ve değerlendirme dahil); 

• Kimliğinizi ve istihdama uygunluğunuzu doğrulamak;  

• Size bir pozisyon sunulduğunda, sabıka kaydı, sağlık kontrolü ve kredi geçmişi denetimlerini 

gerçekleştirmek (çalışanın ilgili vazifesiyle ilgili olarak gerekli olduğu takdirde ve kapsamda); ve  

• İstihdam referanslarını ve önerilerini doğrulamak.   



 

 

Avient, yasal çıkarları için (sizin çıkarlarınız veya temel hak ve özgürlüklerinizle çatışmadığı sürece) 

aşağıdakiler amaçlar dahil olmak üzere:  

• İş başvuru sahipleri havuzuyla ilgili kayıt tutma ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek;  

• Mülakat sürecinde seyahat için doğan masrafları karşılamayı gerçekleştirmek;  

• Global yönetim amaçları için gerekli olduğu şekilde bilgileri bu Bildirime uygun olarak Avient 

iştirakleriyle paylaşmak; ve 

• İlgili yasalara ve düzenlemelere uymak için kişisel bilgilerinizi işleyebilir.  

Aynı şekilde işleme alınabilecek istihdam uygunluğunuzu ve kimliğinizi doğrulamak için kişisel bilgilerinizi 

içeren belgelerin asıllarını sunmanızı isteyebiliriz. Bu istek, başvurduğunuz veya göz önünde 

bulundurulduğunuz pozisyonu sunan yerel iştirak veya bu iştirak adına Avient Corporation tarafından 

gerçekleştirilebilir.   

Avient, otomatik karar alma veya profil oluşturma faaliyetlerini gerçekleştirmez. Avient, yasalarca 

gerekmediği veya yetkilendirilmediği takdirde veya hayati çıkarlarınıza (örneğin tıbbi bir acil durumda) 

hizmet etmediği sürece kişisel bilgilerinizi bu Bildirimde açıklanan amaçlara uygun olmayan hiçbir amaç 

için kullanmayacaktır. 

4. Kişisel Bilgilerinize Kim Erişebilir 

Avient'in kurumsal yapısı göz önüne alındığında, birden fazla grup şirketi başvurunuzu işleme almak için 

kişisel bilgilerinizi alabilir: 

• Bir pozisyon için başvurduğunuz veya ilgili pozisyonu sunan Avient iştiraki; 

• Başvurunuzu işleme alma sürecine dahil olan diğer grup şirketlerinin sorumlu departmanları veya 

İK departmanları; 

• İstihdam platformunun operatörü olan Avient Corporation;  

• Avient Corporation için veri işleyen teknik hizmet tedarikçileri 

Grup genelinde veri işleme: Global faaliyetleri olan bir grup olarak Avient grup şirketleri çok yakın bir 

şekilde çalışır. Bu nedenle, başvurunuz ilgili departman ve İK departmanı tarafından işleme alınabilir. 

Diğer grup şirketleri verilerinizi başvurunuzu işleme almak için gizli bir şekilde alacaktır. 

Örnek: PolyOne Canada, Inc'teki bir pozisyona başvuruyorsunuz. ABD'deki sorumlu departmanın (Avient 

Corporation) ve standart olarak Kanada'daki (PolyOne Canada, Inc.) İK departmanının çalışanları 

başvurunuzu işleme alma sürecine dahil olur. Sonuç olarak, her iki şirketin çalışanları kişisel bilgilerinizi 

alır ve işler. 

AB veya Birleşik Krallık'taysanız, Avient AB ve Birleşik Krallık dışındaki tüm veri ithalatçılarının AB ve 

Birleşik Krallık'ta elde ettikleri tüm kişisel bilgileri Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığı şekilde 



 

 

denetimciden denetimciye standart sözleşme hükümlerine ("Hükümler") uygun olarak işlemek ve korumak 

için uymak zorunda oldukları şartlar kapsamında Grup İçi Uluslararası Veri Transferi Sözleşmesi 

imzalamıştır. Avient bu Hükümleri tanımayan bu ülkelerde gerekli olabilecek veri transferi sözleşmelerini 

de imzalamış veya bu Bildirime uygun olarak kişisel bilgilerinizin transferi için izninizi almıştır. Hükümlerin 

bir kopyasını almak için lütfen PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM adresiyle iletişime geçin. 

İşe alınırsanız, verileriniz istihdam platformundan istihdam veya iş ilişkisinin resmi olarak kurulduğu ilgili 

Avient şirketinin İK idari sistemine aktarılır.   

Hizmet tedarikçileri: Çevrimiçi istihdam sistemlerimizin işletilmesinde ve başvuru sürecinde (örneğin bu 

istihdam platformu için teknik destek amacıyla) yardımcı olmak için görevlendirilmiş olanlar gibi hizmet 

tedarikçileri özenle seçilir. Verilerinizin gizli ve güvenli bir şekilde işlenmesi için hizmet tedarikçileriyle 

yapılan sözleşmeler verilerinizi ilgili yasalara göre koruyan hükümleri içerir. Kişisel bilgilerinizin aktarıldığı 

üçüncü taraf tedarikçilerin bir listesi talep etmeniz durumunda tarafınıza sunulur.  

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki nedenler için geçmiş sorgulaması veya danışmanlık yapan işe alım, referans 

veya önerme ajans ve kişileri gibi diğer üçüncü taraflarla da paylaşmamız gerekebilir: 

• İstihdam hizmetlerini, geçmiş sorgulama işlemleri veya benzer hizmetleri gerçekleştirmek veya 

genişletmek için üçüncü taraf hizmet tedarikçilerini dahil etmek zorunlu olduğunda; 

• Tarafınızca açık bir şekilde istenildiğinde; 

• İkamet ettiğiniz ülkenin dışındaki kamu ve resmi yetkililerin taleplerine yanıt vermek dahil olmak 

üzere bir mahkeme emri veya diğer yasal veya düzenleyici taleplerce gerekli görüldüğünde; 

• Meşru çıkarlarımız için gerekli görüldüğünde (yeniden örgütlenme, birleşme, satış, iş ortaklığı, iş 

varlıklarımızın tümünün veya bir kısmının devir ve temlik işlemi durumunda gerekli olan durumlar 

(örneğin iflas işlemleri kapsamında) dahil); 

• Bizim ve iş ortaklarımızın faaliyetlerini korumak;  

• Haklarımızı, iş ortaklarımızın, sizin veya diğerlerinin gizlilik, güvenlik veya mülki haklarını 

korumak; ve  

• İlgili yasaya uymak veya buna uygun davranmak. 

İkametiniz başvurduğunuz işin bulunduğu ülkeden farklıysa verilerinizin Avient'in grup şirketi tarafından 

kullanımı ülkenizdeki veri koruma düzenlemelerine tabi olmadığını lütfen dikkate alın. Keza, farklı bir 

koruma seviyesi geçerli olabilir. Başvurunuzun bir parçası olarak bize sunulan kişisel bilgilerinizi üçüncü 

taraflara tüketici pazarlama amaçları için dağıtmak veya satmak için toplamayız veya saklamayız. 

5. Bilgilerinize Dair Haklarınız  

Yüklediğiniz verileri ve iş başvuru profilinizi istediğiniz zaman Sitelerimize erişerek inceleyebilir, 

düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Profilinizde yapılan değişikliklerin geçerli başvurularınızı 



 

 

etkileyebileceğini lütfen dikkate alın. Başvurunuzu istediğiniz zaman iptal edebilir, kişisel bilgilerinizin 

işlenmesine itiraz edebilir, kişisel bilgilerinizin bizim tarafımızca kullanılmasını veya ifşa edilmesini 

sınırlandırabilir, sizinle ilgili kişisel bilgilere erişebilir, veri taşınabilirliği hakkınızı kullanabilir ve kişisel 

bilgilerinizi değiştirebilir, güncelleyebilir veya silebilir veya işlenmesini sınırlayabilirsiniz. Kişisel 

bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak vermiş olabileceğiniz tüm izinleri istediğiniz zaman gelecekte geçerli 

olacak şekilde iptal etme hakkına da sahipsiniz.  

Haklarınızı kullanmak veya kişisel bilgilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız 

lütfen aşağıdaki "Bize Ulaşın" bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. Taleplerinize makul sürede 

ancak her halükarda yasal olarak gerekli süre içinde yanıt vereceğiz.   

Yanıtımızdan memnun kalmazsanız veya kişisel bilgilerinizin yasalara göre işlenmediğine inanıyorsanız 

ilgili denetim kurumuna ulaşabilir veya onlara itirazda bulunabilir veya ilgili yasa kapsamında diğer çözüm 

yollarına başvurabilirsiniz. Veri koruma kurumlarının iletişim bilgileri burada mevcuttur. 

Talebinizi ilgili yasalara göre değerlendirip bu şekilde yanıtlayacağız.   

6. Bilgilerinizin Güvenliği 

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini birinci önceliğimiz olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, hiçbir gizlilik ve 

güvenlik standardı veya koruma önlemi %100 güvenli olmasa da bizimle paylaştığınız tüm bilgiler, 

verilerin uygun gizliliğini korumak ve kişisel bilgilerin kaybolmasını, yanlış kullanılmasını bunlarla ilgili 

yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve ortadan kaldırma durumlarına karşı korumaya yardımcı olmak amacıyla 

uygun idari, teknik ve kurumsal denetimler kullanılarak saklanır. Bizimle iletişime geçtiğinizde uygun 

düzeyde dikkat göstermek sizin sorumluluğunuzdadır. Bize e-postayla hassas kişisel bilgileri 

göndermeyin. Bizimle iletişiminizin artık güvenli olmadığını düşünmek için bir nedeniniz varsa lütfen 

aşağıdaki "Bize Ulaşın" bilgilerini kullanarak yaşadığınız sorunu bizimle derhal paylaşın.  

7. Kişisel Bilgilerinizin Saklanması  

Kişisel bilgilerinizi bu Bildirimde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli süre boyunca ve Kayıt 

Saklama Planı, ilgili yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygun olarak saklayacağız.  

İş başvuru profilinizi iş başvurusunda bulunanlar havuzuna göndermek isterseniz verilerinizi 

becerilerinizin diğer iş fırsatları için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla saklayacağız. Bir pozisyon 

için seçilirseniz kişisel bilgileriniz en azından istihdamınız veya hizmet sözleşmeniz boyunca saklanacaktır 

(gerekmesi halinde ilgili zaman aşımı ve ilgili veri saklama yükümlülüklerine göre uzatılabilir). 

Başvurduğunuz pozisyon için seçilmezseniz veya belli bir pozisyona başvurmamışsanız bile kişisel 

bilgilerinizi daha uzun süre boyunca saklama konusunda izin vermenize bağlı olarak becerilerinizin 

başvurmanız için sizi davet edeceğimiz diğer iş fırsatları için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla 

saklayabiliriz. Aksi durumda, kişisel bilgileriniz sadece adaylığınızı değerlendirmek için gerekli süre 
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boyunca ve gerekmesi halinde ilgili zaman aşımı ve ilgili veri saklama yükümlülüklerine göre 

saklanacaktır. 

Saklama politikalarımız hakkında daha fazla bilgi almak, istihdam için başvurunuzu iptal etmek ve/veya 

istihdam sürecinden sonra kişisel bilgilerinizin saklanmaya devam edilmesi için verdiğiniz izni etmek ve 

kişisel bilgilerinizi kaldırmamızı istemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İlgili yasaların Avient'in 

istihdam için adaylığınızı dikkate almamasını istemiş olsanız bile  Avient'in öz geçmişinizi veya CV'nizi 

belli bir dönem için saklamasını gerektirebileceğini lütfen dikkate alın. 

8. Başvurunuzun Global İş Başvurusunda Bulunanlar Havuzuna Dahil Edilmesi 

Başvurunuzu gönderdikten sonra başvuran profilinizi iş başvurusunda bulunanlar havuzuna aktarma 

seçeneğiniz olacaktır. Bu, grup şirketlerindeki diğer açık pozisyonlar için sizi göz önünde bulundurmamıza 

izin verecektir. Bunu yapmayı seçerseniz Avient grubu şirketlerindeki İK ve sorumlu departmanlar bu 

Bildirime göre profilinize erişebilecek ve sizinle iletişim kurabilecektir.  İş başvurusunda bulunanlar 

havuzuna artık dahil olmak istemiyorsanız bizimle aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçip 

bizi bilgilendirebilirsiniz. Bu iptal istemi doğrudan yaptığınız başvuruları etkilemez. İş başvuru profilinizi de 

silebilirsiniz. 

9. Bilgilerinizin Güncellenmesi 

Avient sizi ilgilendireceğini düşündüğümüz pozisyonlar hakkında bilgilendirir. Bu nedenle başvuru iş 

profilinizi düzenli olarak güncellemenizi öneriyoruz. 

10. Tadil ve Değişiklikler 

Bu Bildirim bir istihdam veya sözleşme teklifi değildir ve bu amacı taşımaz, keza hiçbir yasal hak veya 

yükümlülük doğurmaz. Aynı şekilde, Avient ilgili yasaların gereksinimlerine uygun olarak zaman zaman 

bu Bildirimin veya ilgili uygulamaların herhangi bir kısmını değiştirebilir, yorumlayabilir, düzenleyebilir veya 

iptal edebilir. Bu Bildirimin tüm sürümleri sayfanın altında belirtilmiştir. 

 

11. Bize Ulaşın 

Herhangi bir sorunuz varsa veya haklarınızı kullanmak isterseniz bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: 

Kurumsal Gizlilik Yetkilisi 

Avient Corporation 

33587 Walker Road 

Avon Lake, Ohio 44012 

E-posta:  PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM 

Telefon: 1-800-901-2078 

Gizlilik sorularınız veya taleplerinizi bize çevrimiçi formumuzu doldurarak da gönderebilirsiniz.  

mailto:PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM
https://privacyportal.onetrust.com/webform/b25cf7b1-a93a-4d26-8c84-ceda4d0ae91b/e180cbe4-d1b9-49bd-b621-cb5f6a0f42cb


 

 

Avient Veri Koruma Yetkilisine PRIVACY.OFFICER@POLYONE.COM adresinden ulaşılabilir. 

** Peru'daki Adaylar için kişisel bilgiler Ulusal Kişisel Verileri Koruma Kayıt Sistemine RNPDP-PJP Nº [*] 

koduyla kayıtlı "[polyone.taleo.net]" veri tabanı bankasında depolanacaktır.” 

Geçerlilik Tarihi: 1 Ağustos 2020 
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