
 
Legal Declaration:  

Your participation to UNILEVER CONNECT requires you to agree, among other 
things, to the following: 

1. I acknowledge that my personal data obtained in connection with my participation 
in UNILEVER CONNECT may be processed by Unilever and I hereby consent to 
such processing of my personal data, including my full name, ID number, phone 
number, address, background and education information, images and visual and 
audio recordings. I hereby acknowledge and consent to Unilever’s use of any such 
recordings in connection with my participation in UNILEVER CONNECT as provided 
herein. I accept that the personal data obtained about me as a result of my 
participation in UNILEVER CONNECT can be retained by Unilever for future 
recruitment purposes and Unilever may contact me for potential job opportunities that 
may arise in the future.  

2. I acknowledge that I have voluntarily agreed to participate in the UNILEVER 
CONNECT and related real and online activities and that these Terms constitute the 
agreement governing my participation and the materials I may submit in connection 
with my participation.  

3. I consent to the disclosure of my personal data by Unilever to Unilever's business 
partners for the purposes of the execution of UNILEVER CONNECT and relevant 
arrangements or to government agencies as may be required by law. I consent to the 
transfer and storage of my personal data in the secured servers located or hosted in 
foreign countries that are either owned by Unilever or 3rd parties.  

4. I consent to the transfer of my personal data to Unilever's business contacts 
outside Turkey to the extent that Unilever’s business interests require so. 

5. I acknowledge that Unilever may contract 3rd party services as part of the 
UNILEVER CONNECT. I understand that Unilever may be required to receive 
services to address both predictive accuracy, quality issues and organizational 
needs. My participation may yield (1) Audio, (2) Video to Text (3) Video 
Characteristics products and all 3rd part service providers may have access to such 
products.   

Privacy Policy. Please read the Unilever Privacy Policy carefully for information 
relating to our collection, use, storage and disclosure of your personal information, 
and which is hereby incorporated by reference into, and made a part of, these 
Terms. 

Important: If you do not agree to these Terms, you may not participate in 
UNILEVER CONNECT and you must exit the digital environments related to it.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Yasal Beyan: 

1. UNILEVER CONNECT’a katılımımla bağlantılı olarak elde edilen kişisel verilerimin 
Unilever tarafından işlenebileceğini ve adımı soyadımı, kimlik numaramı, telefon 
numaramı, adresimi, geçmiş eğitim bilgilerimi, görsel ve işitsel ve video kayıtlarım 
şeklindeki kişisel verilerimin Unilever tarafından işlenmesini, Unilever’in, elde edilen 
bu kişisel verilerimi UNILEVER CONNECT’a katılımımla bağlantılı olarak 
kullanmasını onaylar ve kabul ederim. (EVENT NAME)’a katılımımla toplanan bu 
kişisel verilerimin, Unilever tarafından gelecekte işe alım amacıyla saklanabileceğini 
ve Unilever'in gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel iş fırsatları için benimle 
iletişime geçmesinin uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

2. UNILEVER CONNECT ve ilgili gerçek ve çevrimiçi faaliyetlere gönüllü olarak 
katıldığımı ve bu koşulların katılımımı ve katılımımla ilgili sunabileceğim materyalleri 
düzenleyen sözleşmeyi teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

3. Kişisel verilerimin Unilever tarafından UNILEVER CONNECT ve ilgili 
sözleşmelerin uygulanması amacıyla Unilever'in iş ortaklarına ve yasaların 
gerektirdiği şekilde kamu kurumlarına açıklanmasını, kişisel verilerimin, Unilever 
veya 3. şahıslara ait yabancı ülkelerde bulunan veya barındırılan güvenli 
sunucularda transferini ve saklanmasını kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

4. Kişisel verilerimin Unilever’in menfaatlerinin gerektirdiği ölçüde, Unilever’in Türkiye 
dışındaki iş bağlantılarına aktarılmasına onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt 
ederim.  

5. Unilever'in, UNILEVER CONNECT’ın bir parçası olarak 3. kişiler ile sözleşmesel 
ilişkiler kurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Unilever’in öngörücü 
doğruluğu, kalite ve organizasyonel ihtiyaçları ele almak için hizmet alması 
gerekebileceğini ve katılımımın, (1) Ses, (2) Metinli Video (3) Video Özellikleri 
ürünlerine dönüşebilir nitelikte olduğu ile 3. kişi konumundaki tedarikçilerin de bu 
materyallere ulaşımın mümkün olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.   

Gizlilik Bildirimi. Lütfen, kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması, saklanması ve 
ifşa edilmesiyle ilgili olan ve işbu belgelere atıfta bulunulan ve bir parçası haline 
getirilen bilgiler için Unilever Gizlilik Politikası'nı dikkatlice okuyun. 

Önemli: Bu katılım koşullarını kabul etmediğiniz takdirde, UNILEVER CONNECT’a 
katılmanız mümkün değildir, bu çerçevede ilgili dijital alanlardan çıkış yapmanız 
gerekmektedir.  


