
 

 

AÇIK RIZA ONAYI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ÇEK tarafından hazırlanan 
“Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni” okudum,  bilgilendirildim. 
Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, ÇEK’in insan kaynakları 
politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, analiz edilmesi, 
sonuçlandırılması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla özgeçmişimde yer alan 
yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, ÇEK tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, 
değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden 
düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, ÇEK’in yetkilileri  tarafından aranarak ilgili 
kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin ÇEK 
tarafından işlenmesine, kişisel verilerimin ÇEK’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi 
amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına ve aktarılmasına ve bu kurumlar tarafından 
belirtilen amaçlarla değerlendirilmesine, bu kurumlar tarafından belirtilen amaçlar ve 
kapsam çerçevesinde işlenmesine, 

 

Açık Rıza Veriyorum: …………………………………………………………………………………………………. 

Açık Rıza Vermiyorum: ……………………………………………………………………………………………….. 

(El yazınız ile: Okudum Anladığımı ve İsteyerek Açık Rıza Gösterdiğimi veya Göstermediğimi Beyan 
Ederim Yazınız.) 

 

İlgili Kişi / İş Başvurusu Yapan 

Adı Soyadı :  

Tarih :  

İmza :  
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