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İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARIN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİN
İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz Gen Yapı Tasarım
Proje Ve Uygulama Tarım Kimya Eğitim Öğretim San. Ve Tic. A.Ş. (Antalya Toplum Koleji) olarak
çalışan adayımız olmanız nedeniyle, iş başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi amacıyla birtakım kişisel
verileriniz gereğince işlenmektedir. Kişisel verilerinizin önemli bir kısmı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
madde 5/2’de yer alan istisnalar çerçevesinde işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma tarafınıza
yapılmıştır.
Aşağıda sıralanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda istisna kapsamında
değerlendirilemediği için işlenmesi ya da paylaşılması için açık rıza alınması zorunlu olan özel nitelikte kişisel
verilerinizdir:
Sağlık verileriniz (Engelli durumu, kişisel sağlık bilgileri)
Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydı)
Söz konusu kişisel verilerinize, şirketimiz bünyesindeki açık pozisyona yaptığınız başvurunun incelenmesi
sırasında, veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler şirketimizce alınarak erişim sağlanmaktadır.
Yukarıda yer alan özel nitelikli kişisel veriniz sadece başvuru sürecinin yürütülmesi ve firmamızın faaliyet
konusu sonucu sağlık durumunuzun istihdam edileceğiniz pozisyona uygun olup olmadığının kontrolü
amaçlarıyla işlenmekte, hiçbir özel ya da tüzel kişilikle paylaşılmamaktadır.

Antalya Toplum Koleji ne yapmış olduğum iş başvurusu dolayısıyla paylaştığım söz konusu kişisel
verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin doğru olduğunu ve Antalya Toplum Koleji tarafından yukarıda
belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, muhafaza edilmesine ve paylaşılmasına rıza gösterdiğimi beyan
ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini ve haklarımı okudum ve
anladım.

Referans Taahhüdü
Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel
verilerin Antalya Toplum Koleji ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin
alındığını taahhüt ederim.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihlerinizi belirtiniz.
Kabul Ediyorum

☐

Kabul Etmiyorum ☐
Veri Sahibi;
Adı-Soyadı : ______________
Tarih
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