
Avient Corporation 

Adaylar İçin Gizlilik Bildirimi 

Avient ile çalıİmak için gösterdiİiniz ilgiye teİekkür ederiz. Avient Corporation ve iİtirakleri (topluca  

“Avient,” “biz”, “bize” veya “bizim”) iİ baİvuru sahiplerinden çevrimiçi iİ baİvuru sürecimiz ve diİer kanallar 

üzerinden toplanan kiİisel bilgileri ve gizliliİi korumayı taahhüt eder. Bu Adaylar için Gizlilik Bildirimi 

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

sitelerimize eriİtiİinizde veya bunları kullandıİınızda iİ baİvuru sahipleri ve adaylardan (topluca “siz”) 

toplanan kiİisel bilgileri nasıl topladıİını, kullandıİını veya ifİa ettiİini belirler. Bu Bildirim, tüketici olarak 

Avient'in hizmetlerini kullanımınızı veya Sitelerimize baİlayanlar dahil olmak üzere üçüncü taraf web siteleri 

veya baİvurularını kapsamaz. Bu hizmetler ve üçüncü taraf web siteleri için Avient'in kiİisel bilgilerinizi nasıl 

kullandıİı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Avient Corporation Gizlilik Beyanını 

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

adresinden ziyaret edin.  

Baİvurunuza devam etmeden önce kiİisel bilgilerinizi nasıl iİlediİimizi ve koruduİumuzu size kısaca 

belirtmek isteriz. 

Lütfen Bildirimi dikkatlice okuyun. Çevrimiçi baİvuru aracımızı kullanarak baİvurunuzu, öz geçmiİinizi 

ve/veya CV'nizi gönderdiİinizde kiİisel bilgileriniz bu Bildirime göre iİlenecek ve korunacaktır. 

Baİvurunuzu gönderdiİinizde verilerinizi global iİ baİvuru havuzumuza da eklemiİ olabilirsiniz. Böylece 

Avient size uygun olabileceİiniz diİer ilginç pozisyonlar hakkında da bilgilendirebilir.  

Kiİisel bilgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya baİka bir nedenle bize ulaİmanız gerekiyorsa 

lütfen aİaİıdaki iletiİim bilgilerini kullanın.   

Bir pozisyon için baİvurduİunuz yerel Avient kuruluİunun yasal mercisi kiİisel bilgileriniz konusunda veri 

denetleyicisi olarak hareket edecektir. 

1. Hangi Bilgileri Toplarız 

"Kiİisel bilgiler" kavramı, tek baİına veya diİer bilgilerle birlikte doİrudan veya dolaylı olarak sizi 

tanımlayan veya sizinle iliİkilendirilebilecek ve bu istihdam platformu (baİka bir ifadeyle baİvuru ve iİ 

baİvuru profiliniz) üzerinden kaydınızın ve baİvurunuzun bir parçası olarak bize sunduİunuz tüm bilgileri 

ifade eder.  

Bir pozisyona baİvurduİunuz aİaİıdakiler dahil olmak üzere kiİisel bilgilerinizi sunabilirsiniz; 

• Adınız, doİum tarihiniz, ev adresiniz, kiİisel e-postanız, telefon numaranız gibi Kimlik Tanıtıcıları ve 

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

• Baİvurunuzu göndermek için oturum açarken kullandıİınız e-posta adresiniz, kullanıcı adınız ve 

İifreniz dahil olmak üzere Oturum Açma Bilgileri; 

https://avient.referrals.selectminds.com/
mailto:HR@polyone.com


• İlgili yasanın izin verdiİi İekilde cinsiyetiniz, ırk ve etnik kökeniniz gibi Koruma Altına Alınmıİ 

Sınıflandırmalar; 

• Öz geçmiİiniz veya CV'niz, istihdam geçmiİi ve arka plan, iİin gerektirdiİi nitelikler, baİvurmak 

istediİiniz pozisyon, istihdam tercihleri, İu anki maaİınız, bonuslar, maaİ beklentisi veya bize daha 

önce göndermiİ olabileceİiniz tüm baİvurular veya Avient ile önceki iİ deneyimi, profesyonel 

baİlantı veya üyelikler ve tercih edilen baİlama tarihi gibi sunmayı seçtiİiniz diİer tüm bilgiler gibi 

Profesyonel veya İstihdamla İlgili Bilgiler; 

• Eİitim arka olanı, okul transkripleriniz, eİitim ve kurs geçmiİiniz, belli pozisyonlar için gerekli 

olabilecek İngilizce yetkinliİiniz, dil ve özel yetkinlikleriniz ve sertifika bilgileriniz gibi Eİitim 

Bilgileri; ve   

• Referansların iletiİim bilgileri, bir mülakatta ifİa edilen bilgiler veya kiİisel durumunuz gibi 

baİvurunuzla iliİkili bize göndermeyi seçtiİiniz diİer kiİisel bilgileriniz 

Ayrıca, baİvuru sürecinin bir parçası olarak ve ilgili yasayla izin verildiİi İekilde size iİ yetkilendirmeniz ve 

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

sorulabilir.  

İlk aİamada hassas kiİisel bilgileri veya ilgili gizlilik yasaları kapsamında "özel kategorideki kiİisel verileri" 

(bu Bildirimde "hassas kiİisel bilgiler" olarak ifade edilir) istemiyoruz. Hassas kiİisel bilgiler bir kiİinin ırk 

veya etnik kökenini, siyasi görüİlerini, dini veya felsefi inançlarını veya sendika üyeliİini, genetik verilerini, 

biyometrik verilerini veya saİlıkla ilgili verilerini veya kiİinin seks hayatı veya cinsel yönelimiyle ilgili verilerini 

ifİa 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 isteİe 

baİlıdır ve çevrimiçi öz geçmiİinizin ve baİvuru gönderiminizin bir parçası olarak göndermenize gerek 

yoktur. İstenmediİi durumlarda bu tür verileri baİvuru sürecinde bize aktarmaya karar verirseniz bu 

bilgileri veri tabanlarımızdan silme hakkını saklı tutarız.   

2. Bilgilerinizi Nasıl Toplarız 

İİ baİvurusuyla iliİkili olarak kiİisel bilgileri sunmanız genellikle gönüllüdür. Kiİisel bilgilerinizden herhangi 

birinin toplanması, örneİin Sitelerimizde bir baİvuruyu tamamlamak için, zorunluysa bu bilgileri 

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

belirteceİiz.   

Avient, bir baİvuruda bulunduİunuzda kiİisel bilgilerinizi aİaİıdaki İekillerde toplayabilir: 

• Çevrimiçi: Siteleri kullanarak çevrimiçi baİvurduİunuzda; 

• E-postayla: Öz geçmiİinizi, CV'nizi, iİ baİvurunuzu ve diİer bilgilerinizi doİrudan e-postayla bize 

gönderdiİinizde; 



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

baİvurduİunuzda, sosyal medya hizmetindeki ayarlarınıza uygun olarak deneyiminiz, eİitim 

becerileriniz ve profilinizde kullanılabilir kıldıİınız diİer bilgiler dahil olmak üzere bazı kiİisel 

bilgiler bizimle paylaİılır.  

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

• İİe Alım Uzmanları veya Tavsiye Edenlerden: Kiİisel bilgileriniz iİe alım uzmanları veya üçüncü 

taraf tavsiye edenler tarafından bizimle paylaİılabilir.  

• Çevrimdıİı: Öz geçmiİinizi, CV'nizi, iİ baİvurunuzu ve diİer bilgilerinizi merkezlerimizin birindeki 

yöneticilere veya iİe alım personelimize elle teslim ettiİinizde.  

Sizinle ilgili bilgiler, örneİin geçmiİ sorgulaması veya istihdam onayı ve/veya istihdam referanslarıyla ilgili 

olarak ilgili yasayla izin verildiİi durumlarda üçüncü taraflardan toplanabilir. Baİvurunuzun bir parçası 

olarak bir referans kiİisinin veya diİer kiİilerin (örneİin acil durumda ulaİılacak kiİi veya en yakın akraba 

bilgileri) kiİisel bilgilerini bize sunarsanız bu bilgileri bize sunmadan önce bu kiİilerin iznini almak ve onları 

bu Bildirimin içeriİi konusunda bilgilendirmek sizin sorumluluİunuzdur. 

3. Kiİisel Bilgilerinizi Nasıl Kullanırız 

Kiİisel bilgileriniz doldurulacak pozisyona uygun olup olmadıİınızı deİerlendirmek ve muhtemel iİe 

alımınızla iliİkili idari görevleri gerçekleİtirmek için kullanılacaktır. Bilgilerinizi mevcut iİ fırsatları veya sizin 

tarafınızdan seçilen belirli bir iİ fırsatı için deİerlendireceİiz.  

Bir Avient İirketinde zaten çalıİıyorsanız İirket içi gizlilik düzenlemeleri geçerli olabilir. 

Avient, kiİisel bilgilerinizi baİvurunuzu yönetmek ve deİerlendirmek ve bu Bildirimde açıklanan diİer 

amaçlar için iİleyecektir. Bilhassa, Avient kiİisel bilgilerinizi potansiyel olarak bir istihdam sözleİmesi veya 

sizinle baİka akdi iliİkiler gerçekleİtirmek için iİler. Bunlara aİaİıdaki nedenler için iİleme dahildir:  

• İstihdam veya bize hizmet sunmak için baİvurunuzu iİlemek;   

• Sizinle iletiİime geçmek, bizimle mülakat yapmak ve sizinle bir sözleİme imzalamak için gerekli 

hazırlık niteliİindeki adımları atmak; 

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

• Belirli bir pozisyon için niteliklerinizi deİerlendirmek (mülakat, eleme ve deİerlendirme dahil); 

• Kimliİinizi ve istihdama uygunluİunuzu doİrulamak;  

• Size bir pozisyon sunulduİunda, sabıka kaydı, saİlık kontrolü ve kredi geçmiİi denetimlerini 

gerçekleİtirmek (çalıİanın ilgili vazifesiyle ilgili olarak gerekli olduİu takdirde ve kapsamda); ve  

• İstihdam referanslarını ve önerilerini doİrulamak.   



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

aİaİıdakiler amaçlar dahil olmak üzere:  

• İİ baİvuru sahipleri havuzuyla ilgili kayıt tutma ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmek;  

• Mülakat sürecinde seyahat için doİan masrafları karİılamayı gerçekleİtirmek;  

• Global yönetim amaçları için gerekli olduİu İekilde bilgileri bu Bildirime uygun olarak Avient 

iİtirakleriyle paylaİmak; ve 

• İlgili yasalara ve düzenlemelere uymak için kiİisel bilgilerinizi iİleyebilir.  

Aynı İekilde iİleme alınabilecek istihdam uygunluİunuzu ve kimliİinizi doİrulamak için kiİisel bilgilerinizi 

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

bulundurulduİunuz pozisyonu sunan yerel iİtirak veya bu iİtirak adına Avient Corporation tarafından 

gerçekleİtirilebilir.   

Avient, otomatik karar alma veya profil oluİturma faaliyetlerini gerçekleİtirmez. Avient, yasalarca 

gerekmediİi veya yetkilendirilmediİi takdirde veya hayati çıkarlarınıza (örneİin tıbbi bir acil durumda) 

hizmet etmediİi sürece kiİisel bilgilerinizi bu Bildirimde açıklanan amaçlara uygun olmayan hiçbir amaç 

için kullanmayacaktır. 

4. Kiİisel Bilgilerinize Kim Eriİebilir 

Avient'in kurumsal yapısı göz önüne alındıİında, birden fazla grup İirketi baİvurunuzu iİleme almak için 

kiİisel bilgilerinizi alabilir: 

• Bir pozisyon için baİvurduİunuz veya ilgili pozisyonu sunan Avient iİtiraki; 

• Baİvurunuzu iİleme alma sürecine dahil olan diİer grup İirketlerinin sorumlu departmanları veya 

İK departmanları; 

• İstihdam platformunun operatörü olan Avient Corporation;  

• Avient Corporation için veri iİleyen teknik hizmet tedarikçileri 

Grup genelinde veri iİleme: Global faaliyetleri olan bir grup olarak Avient grup İirketleri çok yakın bir 

İekilde çalıİır. Bu nedenle, baİvurunuz ilgili departman ve İK departmanı tarafından iİleme alınabilir. Diİer 

grup İirketleri verilerinizi baİvurunuzu iİleme almak için gizli bir İekilde alacaktır. 

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

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

baİvurunuzu iİleme alma sürecine dahil olur. Sonuç olarak, her iki İirketin çalıİanları kiİisel bilgilerinizi alır 

ve iİler. 

AB veya Birleİik Krallık'taysanız, Avient AB ve Birleİik Krallık dıİındaki tüm veri ithalatçılarının AB ve Birleİik 

Krallık'ta elde ettikleri tüm kiİisel bilgileri Avrupa Komisyonu tarafından onaylandıİı İekilde denetimciden 



denetimciye standart sözleİme hükümlerine ("Hükümler") uygun olarak iİlemek ve korumak için uymak 

zorunda oldukları İartlar kapsamında Grup İçi Uluslararası Veri Transferi Sözleİmesi imzalamıİtır. Avient bu 

Hükümleri tanımayan bu ülkelerde gerekli olabilecek veri transferi sözleİmelerini de imzalamıİ veya bu 

Bildirime uygun olarak kiİisel bilgilerinizin transferi için izninizi almıİtır. Hükümlerin bir kopyasını almak için 

lütfen PRIVACY.OFFICER@AVIENT.COM adresiyle iletiİime geçin. 

İİe alınırsanız, verileriniz istihdam platformundan istihdam veya iİ iliİkisinin resmi olarak kurulduİu ilgili 

Avient İirketinin İK idari sistemine aktarılır. İşe alındığınız takdirde, verileriniz işe alım platformundan İK 

yönetim sistemine ve istihdam ilişkisini ve/veya resmi olarak istihdam veya çalışma ilişkisi kurduğunuz ilgili 

Avient şirketinin kurumsal sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla diğer Avient şirket sistemlerine 

aktarılır.  

Hizmet tedarikçileri: Çevrimiçi istihdam sistemlerimizin iİletilmesinde ve baİvuru sürecinde (örneİin bu 

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

tedarikçileri özenle seçilir. Verilerinizin gizli ve güvenli bir İekilde iİlenmesi için hizmet tedarikçileriyle 

yapılan sözleİmeler verilerinizi ilgili yasalara göre koruyan hükümleri içerir. Kiİisel bilgilerinizin aktarıldıİı 

üçüncü taraf tedarikçilerin bir listesi talep etmeniz durumunda tarafınıza sunulur.  

Kiİisel bilgilerinizi aİaİıdaki nedenler için geçmiİ sorgulaması veya danıİmanlık yapan iİe alım, referans 

veya önerme ajans ve kiİileri gibi diİer üçüncü taraflarla da paylaİmamız gerekebilir: 

• İstihdam hizmetlerini, geçmiİ sorgulama iİlemleri veya benzer hizmetleri gerçekleİtirmek veya 

geniİletmek için üçüncü taraf hizmet tedarikçilerini dahil etmek zorunlu olduİunda; 

• Tarafınızca açık bir İekilde istenildiİinde; 

• İkamet ettiİiniz ülkenin dıİındaki kamu ve resmi yetkililerin taleplerine yanıt vermek dahil olmak 

üzere bir mahkeme emri veya diİer yasal veya düzenleyici taleplerce gerekli görüldüİünde; 

• Meİru çıkarlarımız için gerekli görüldüİünde (yeniden örgütlenme, birleİme, satıİ, iİ ortaklıİı, iİ 

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

(örneİin iflas iİlemleri kapsamında) dahil); 

• Bizim ve iİ ortaklarımızın faaliyetlerini korumak;  

• Haklarımızı, iİ ortaklarımızın, sizin veya diİerlerinin gizlilik, güvenlik veya mülki haklarını korumak; 

ve  

• İlgili yasaya uymak veya buna uygun davranmak. 

İkametiniz baİvurduİunuz iİin bulunduİu ülkeden farklıysa verilerinizin Avient'in grup İirketi tarafından 

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

koruma seviyesi geçerli olabilir. Baİvurunuzun bir parçası olarak bize sunulan kiİisel bilgilerinizi üçüncü 

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



5. Bilgilerinize Dair Haklarınız  

Yüklediİiniz verileri ve iİ baİvuru profilinizi istediİiniz zaman Sitelerimize eriİerek inceleyebilir, 

düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Profilinizde yapılan deİiİikliklerin geçerli baİvurularınızı etkileyebileceİini 

lütfen dikkate alın. Baİvurunuzu istediİiniz zaman iptal edebilir, kiİisel bilgilerinizin iİlenmesine itiraz 

edebilir, kiİisel bilgilerinizin bizim tarafımızca kullanılmasını veya ifİa edilmesini sınırlandırabilir, sizinle ilgili 

kiİisel bilgilere eriİebilir, veri taİınabilirliİi hakkınızı kullanabilir ve kiİisel bilgilerinizi deİiİtirebilir, 

güncelleyebilir veya silebilir veya iİlenmesini sınırlayabilirsiniz. Kiİisel bilgilerinizin iİlenmesiyle ilgili olarak 

vermiİ olabileceİiniz tüm izinleri istediİiniz zaman gelecekte geçerli olacak İekilde iptal etme hakkına da 

sahipsiniz.  

Haklarınızı kullanmak veya kiİisel bilgilerinizin iİlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız 

lütfen aİaİıdaki "Bize Ulaİın" bilgilerini kullanarak bizimle iletiİime geçin. Taleplerinize makul sürede ancak 

her halükarda yasal olarak gerekli süre içinde yanıt vereceİiz.   

Yanıtımızdan memnun kalmazsanız veya kiİisel bilgilerinizin yasalara göre iİlenmediİine inanıyorsanız ilgili 

denetim kurumuna ulaİabilir veya onlara itirazda bulunabilir veya ilgili yasa kapsamında diİer çözüm 

yollarına baİvurabilirsiniz. Veri koruma kurumlarının iletiİim bilgileri burada mevcuttur. 

Talebinizi ilgili yasalara göre deİerlendirip bu İekilde yanıtlayacaİız.   

6. Bilgilerinizin Güvenliİi 

Kiİisel bilgilerinizin güvenliİini birinci önceliİimiz olarak görmekteyiz. Bu baİlamda, hiçbir gizlilik ve 

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

uygun gizliliİini korumak ve kiİisel bilgilerin kaybolmasını, yanlıİ kullanılmasını bunlarla ilgili yetkisiz eriİim, 

ifİa, deİiİtirme ve ortadan kaldırma durumlarına karİı korumaya yardımcı olmak amacıyla uygun idari, 

teknik ve kurumsal denetimler kullanılarak saklanır. Bizimle iletiİime geçtiİinizde uygun düzeyde dikkat 

göstermek sizin sorumluluİunuzdadır. Bize e-postayla hassas kiİisel bilgileri göndermeyin. Bizimle 

iletiİiminizin artık güvenli olmadıİını düİünmek için bir nedeniniz varsa lütfen aİaİıdaki "Bize Ulaİın" 

bilgilerini kullanarak yaİadıİınız sorunu bizimle derhal paylaİın.  

7. Kiİisel Bilgilerinizin Saklanması  

Kiİisel bilgilerinizi bu Bildirimde belirtilen amaçları gerçekleİtirmek için gerekli süre boyunca ve Kayıt 

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

İİ baİvuru profilinizi iİ baİvurusunda bulunanlar havuzuna göndermek isterseniz verilerinizi becerilerinizin 

diİer iİ fırsatları için uygun olup olmadıİını belirlemek amacıyla saklayacaİız. Bir pozisyon için seçilirseniz 

kiİisel bilgileriniz en azından istihdamınız veya hizmet sözleİmeniz boyunca saklanacaktır (gerekmesi 

halinde ilgili zaman aİımı ve ilgili veri saklama yükümlülüklerine göre uzatılabilir). 

Baİvurduİunuz pozisyon için seçilmezseniz veya belli bir pozisyona baİvurmamıİsanız bile kiİisel 

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

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


baİvurmanız için sizi davet edeceİimiz diİer iİ fırsatları için uygun olup olmadıİını belirlemek amacıyla 

saklayabiliriz. Aksi durumda, kiİisel bilgileriniz sadece adaylıİınızı deİerlendirmek için gerekli süre boyunca 

ve gerekmesi halinde ilgili zaman aİımı ve ilgili veri saklama yükümlülüklerine göre saklanacaktır. 

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

istihdam sürecinden sonra kiİisel bilgilerinizin saklanmaya devam edilmesi için verdiİiniz izni etmek ve 

kiİisel bilgilerinizi kaldırmamızı istemek için bizimle iletiİime geçebilirsiniz. İlgili yasaların Avient'in istihdam 

için adaylıİınızı dikkate almamasını istemiİ olsanız bile  Avient'in öz geçmiİinizi veya CV'nizi belli bir 

dönem için saklamasını gerektirebileceİini lütfen dikkate alın. 

8. Baİvurunuzun Global İİ Baİvurusunda Bulunanlar Havuzuna Dahil Edilmesi 

Baİvurunuzu gönderdikten sonra baİvuran profilinizi iİ baİvurusunda bulunanlar havuzuna aktarma 

seçeneİiniz olacaktır. Bu, grup İirketlerindeki diİer açık pozisyonlar için sizi göz önünde bulundurmamıza 

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

Bildirime göre profilinize eriİebilecek ve sizinle iletiİim kurabilecektir.  İİ baİvurusunda bulunanlar 

havuzuna artık dahil olmak istemiyorsanız bizimle aİaİıdaki iletiİim bilgilerini kullanarak iletiİime geçip bizi 

bilgilendirebilirsiniz. Bu iptal istemi doİrudan yaptıİınız baİvuruları etkilemez. İİ baİvuru profilinizi de 

silebilirsiniz. 

9. Bilgilerinizin Güncellenmesi 

Avient sizi ilgilendireceİini düİündüİümüz pozisyonlar hakkında bilgilendirir. Bu nedenle baİvuru iİ 

profilinizi düzenli olarak güncellemenizi öneriyoruz. 

10. Tadil ve Deİiİiklikler 

Bu Bildirim bir istihdam veya sözleİme teklifi deİildir ve bu amacı taİımaz, keza hiçbir yasal hak veya 

yükümlülük doİurmaz. Aynı İekilde, Avient ilgili yasaların gereksinimlerine uygun olarak zaman zaman bu 

Bildirimin veya ilgili uygulamaların herhangi bir kısmını deİiİtirebilir, yorumlayabilir, düzenleyebilir veya 

iptal edebilir. Bu Bildirimin tüm sürümleri sayfanın altında belirtilmiİtir. 

 

11. Bize Ulaİın 

Herhangi bir sorunuz varsa veya haklarınızı kullanmak isterseniz bize aİaİıdaki adresten ulaİabilirsiniz: 

Kurumsal Gizlilik Yetkilisi 

Avient Corporation 

33587 Walker Road 

Avon Lake, Ohio 44012 

E-posta:  PRIVACY.OFFICER@AVIENT.COM 

Telefon: 1-800-901-2078 

mailto:PRIVACY.OFFICER@AVIENT.COM


Gizlilik sorularınız veya taleplerinizi bize çevrimiçi formumuzu doldurarak da gönderebilirsiniz.  

Avient Veri Koruma Yetkilisine PRIVACY.OFFICER@AVIENT.COM adresinden ulaİılabilir. 

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

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

Geçerlilik Tarihi: 1 Aİustos 2020 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/b25cf7b1-a93a-4d26-8c84-ceda4d0ae91b/e180cbe4-d1b9-49bd-b621-cb5f6a0f42cb
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