KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME VE İZİN FORMU
İZNİ ALINAN KİŞİNİN TC Nosu
ADI SOYADI
ADRESİ
VERİ SORUMLUSU UNVANI
VERİ SORUMLUSU ADRESİ
VERİ SORUMLUSU VERGİ NUMARASI
VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ
TEMSİLCİNİN ADRESİ
TEMSİLCİNİN TC KİMLİK NUMARASI
İZİN KONUSU:
Bu izin formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (6698 Sayılı Kanun) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel
Verilerinin” işlenmesi, depolanması ve paylaşımı kapsamında hazırlanmıştır.
Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında “Kişisel Veri”; tarafınıza verilecek hizmerler kapsamında tarafınızdan
alınan isim, soyisim, adres, e-posta, TC kimlik numarası, IP adresiniz, cihaz bilgileri, ülke ve şehir bilgileri, kullandığınız
tarayıcı türü ve dili, siteye giriş zamanları ve sayıları gibi bilgileriniz dahil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına
gelecektir. Bu bilgiler, yazılı, sözlü, sesli, görüntülü veya elektronik ortamda elde edilebilecektir.
Kurumumuz, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak, Kişisel
Veri’nin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve
aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda kurumumuz hukuki danışmanları, hissedarları ya da personelleri ile sair ilgili
kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.
Kurumumuz ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkili idareler tarafından yayınlanmış olan
ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerin ifası amacı ile kişisel verilerinizi işlemektedir.
Biyometrik verileriniz, çalışanların devamlılığı ve takibi konusunda kullanılmakta olan sistemler tarafından
kaydedilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz gerekmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında kurumumuz çalışanlarına, hukuki danışman ve
avukatlarına ve şirket ortaklarına aktarılabilecektir.
Kişisel Verileriniz, kurumumuz ile olan ilişkilerinizin devamı süresince hizmet sözleşmemizin sona erdiği tarihten itibaren
ilgili tüm yasal mevzuatta öngörülen uygun sürelerde ve koşullarda saklanmakta olduğunu ve yasal süreler sonunda yok
edileceğini bildiririz.
Kurumumuza 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.
ONAY:
Yukarıda yapılan açıklamalar ile Ekli Aydınlatma Metni çerçevesinde; işbu bilgilendirme ve izin formu ile Ekli Aydınlatma
Metnini 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, şirketinizin ve/veya şirketinizin ortakları ile paylaşılması, kanuni ya da
hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde
yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.
Tarih
:
Adı Soyadı
:
İmza
:

