BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. HİZMET SÖZLEŞMESİ
HÜKÜMLER
SÖZLEŞME HAKKINDA
Aday, "Kaydol" veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya
hizmetlerimizi kullanarak, BOTAŞ ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni
akdetmiş olur.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza
dair bilgilendirilmeniz için BOTAŞ KVKK Aydınlatma Metni’ne bakabilirsiniz.
TANIMLAR
Bu Sözleşme’de geçen;
BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş’yi
Sözleşme: Hizmet Sözleşmesi’ni,
Staj Bilgi Sistemi(SBS): staj.botas.gov.tr internet sitesini,
Aday: BOTAŞ’a staj yapmak üzere başvuran öğrencileri,
SBS KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER


Aday, üyeliği kapsamında üyelik formunda verdiği ve SBS’de paylaştığı özgeçmiş
bilgileri dahil tüm bilgilerden yararlanarak BOTAŞ’ın kendisi için bir hesap ve profil
oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki bilgilerin doğruluğu konusunda
ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari
sorumluluk bizzat Adaya aittir.



Aday, paylaşım tercihleri ile ilintili olarak SBS’de yayımlanan bilgileri ve dolayısı ile
normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun BOTAŞ’a
geçtiğini peşinen kabul eder.

Herhangi bir tarihte Aday, BOTAŞ tarafından elde edilmiş ve/veya kaydedilmiş normal veya
özel nitelikli kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini ve/veya anonim hale getirilmesini
isterse bu talebini doğrudan BOTAŞ’a iletecektir.
Aday, istediği bir zaman diliminde başvurusunu geri çekmek suretiyle başvurusunda yer alan
bilgilerde değişiklik yapabilir.
Aday, yaptığı başvuruyu istediği zaman geri çekebilir. Başvuru geri çekilene kadar olan
süreçte BOTAŞ, başvuruya ait kişisel verilere erişebilir.
Aday işbu formda vermiş olduğu tüm bilgilerini ve başvurduğu staj ilanını BOTAŞ’ın
görüntüleyebileceğini peşinen kabul eder.
Aday, SBS’de yayımlanan herhangi bir ilana başvurduktan sonra aktarılan normal ve/veya
özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun BOTAŞ tarafından müştereken
üstlenildiğini peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Aday, herhangi bir tarihte başvurduğu
ilan ile aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını
isterse bu talebini doğrudan BOTAŞ’a iletmesi gerekir.
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ
Aşağıda yer alan yükümlülüklerin aday tarafından ihlali halinde BOTAŞ, üçüncü kişiler
nezdinde olanlar dâhil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı adaya rücu edebilir veya
zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde adayı
bilgilendirmek kaydıyla hesabını dondurabilir veya kapatabilir. BOTAŞ, verilen bilgilerin
hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri
ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak değerlendirmektedir.
Adayların yükümlülük ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır.
1. SBS’ye aday tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.
2. BOTAŞ tarafından talep edildiği takdirde adaya ait kişisel verilerin doğrulamanın
onaylanabilmesi gerekmektedir.
3. Kişisel verilerde değişiklik veya güncelleme gerektiği takdirde ilgili kısımları
güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu bilgilerin doğru olduğu kabul
edilecektir.
4. BOTAŞ, başvuru süreçlerinde adaya iletilen kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle
paylaşmayacağını taahhüt eder.

5. Hesap yalnızca adaya aittir. Bu nedenle; güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi, şifreyi
güvende ve gizli tutmayı, hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu
kapsamda Yasalara ve Sözleşme'ye uymayı kabul etmektedir. Bütün makul önlemler
alınmasına rağmen hesabın ilgisiz kişilerce ele geçirilmesi veya adayın elinde olmayan
sistemsel sebepler dışında hesap ile ilgili yapılan her türlü eylemden aday
sorumludur.
6. Aday, SBS’de herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.
7. Aday, SBS’de da gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin,
başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi
bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.
8. Aday, SBS’de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret,
iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.
9. Aday, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve
destekleyen içeriklere yer veremez.
10. Aday, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla
hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü
kişi yararına kullandıramaz.
11. Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte
içeriklere yer veremez.
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