Veri Sorumlusu:
Adres:
Mail:
Çalışan Adı-Soyadı:
Çalışan Sicil Numarası
İZİN KONUSU
Bu İzin Formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“6698 Sayılı Kanun “) İle düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel
Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında tarafınız ile mevcut iş sözleşmenizin eki ve ayrılmaz bir
parçası olarak hazırlanmıştır.
Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında, “Kişisel Veri”; iş sözleşmesi dâhilinde işe girişinizden itibaren iş
başvuru formunda ve personel özlük dosyanızda yer alan bilgileriniz de dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi
anlamına gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir.
Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımladığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel
Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini,
aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile
sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel verinin işlenmesi olarak kabul
edileceğini bildiririz.
Şirketimiz başta 4857 Sayılı İş kanunu ve 5510 Sayılı Genel Sağlık ve Sosyal Sigortalar Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili
idareler (Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İŞ-KUR Bölge Müdürlüğü ilgili Bakanlılar vb.) yayınlanmış olan ikincil
düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerini ifası amacı ile Kişisel verilerinizi işlemektedir.
Şirketimiz kişisel verilerinizi, yukarıda tanımlanan yasal yükümlülükler haricinde özel günlerde, yapılan iç iletişim
etkinliklerinde kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.
Biyometrik verileriniz, çalışanların devamlılığı ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından
kaydedilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuat kapsamında işveren olarak; bağlı olduğumuz KÖSEMED,
şirketimizce
hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan
yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara
aktarılabilecektir
Kişisel Verileriniz, iş sözleşmenizin devamı süresince iş sözleşmenizin sona erdiği tarihten itibaren ilgili tüm yasal
mevzuat uygun sürelerde ve koşullarda saklanmak durumunda olduğunu ve yasal süreler sonunda otomatik olarak
yok edileceğini bildiririz.
Şirketimize müracaat ederek 6698 Sayılı Kanun’un 11.Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği,
şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu
verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. Kişileri öğrenme, kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse
bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin kanunun 7.Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da
yok edilmesini ve bu kapsamda şirketimizce yapılan işlemlerin bilgileri aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep
etme, kişisel verilerinizi münhasıran otomatik sistemler ve analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkması halinde buna itiraz etme kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.
6698 Sayılı Kanun’da yer aldığı şekli ile burada belirtilen haklarınızı 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız
mümkün olacaktır. Ancak taleplerinizin yerine getirilmesi için şirketimizce yapılacak masrafları 6698 Sayılı Kanun’un
“Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinde belirtilen esaslar uyarınca tarafınızdan talep etme hakkımız
saklıdır.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde
alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin;
tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak
kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda
öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte
çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim
olan 3. Kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketinizin ve/veya şirketinizin ortakları ile paylaşılması, kanuni ya da
hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar
kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık
rızam ile onay veriyorum.
Çalışan Onayı:
Tarih:

