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T.C. 
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
 T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirdiğim iş görüşmeleri sürecinde paylaşmış 
olduğum bilgilerin doğru, güncel ve tam olduğunu işe alım değerlendirmelerine esas olmak üzere görüşme 
yapılan pozisyonun niteliği ve görev tanımı kapsamındaki işler bakımından gerekli vasıfların veya şartların 
bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, seçme yerleştirme süreçlerinde işlenmesi ve daha sonraki süreçlerde 
değerlendirilmesi amacıyla; tarafıma ait her türlü kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin (sağlık bilgileri, 
adli sicil kaydı vb.), bu kapsamda sağlık raporları, adli sicil kaydı, bankalar ve finans kuruluşları nezdindeki kredi 
ve/veya kredi kartı borçlarıma ilişkin bilgilerin toplanmasına, bu kişisel verilerin işlenmesine, saklanmasına ve 
yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca muhafaza edilmesine; Şirket’in insan 
kaynakları süreçleri için işbirliği içerisinde olduğu üçüncü kişiler, grup şirketleri, ana hissedarı ile paylaşmasına, 
yurtdışına aktarılmasına açık muvafakatim olduğunu; bu formu imzalamadan önce kişisel verilerimin korunması 
hakkındaki bilgilendirme metnini okuduğumu, veri sorumlusu/temsilcisi tarafından, veri sorumlusu/temsilcisinin 
kimliği, kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında düzenlenen 
haklarım hakkında yeterince bilgilendirildiğimi ve bu formda paylaşmış olduğum bilgilerin doğru ve tam 
olduğunu kabul ve beyan ederim. Bu itibarla, söz konusu kişisel verilerin toplanması, işlenmesi veya 
saklanmasından dolayı Şirkete herhangi bir şekilde hak ve alacak talebinde bulunmayacağımı kabul, beyan ve 
taahhüt ederim. 
 Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda 
belirtilen haklara sahip olduğum bilgisi tarafıma bildirilmiştir; 

1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme. 
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme. 
3)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenme. 
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme. 
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme. 
6) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde 

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme. 
7) Yukarıda belirtilen 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme. 
8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. 
9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme. 
 
 

 
[isim soyadı, tarih-imza] 

 
 
 
 
 

Açıklama: El yazısı ile “okudum, onaylayıp, kabul ve beyan ederim” ifadesinin yazılması gerekmektedir. 


