MİKROSAN MAKİNE ve KALIP SANAYİ A.Ş. PERSONEL ADAYLARI İÇİN
AÇIK RIZA METNİ
Mikrosan Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş. ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması suretiyle
yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
ve bu Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan “Kişisel Verilen Korunması
Aydınlatma Metni” ve “Mikrosan Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası” çerçevesinde,
Şirket tarafından insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, personel temin
süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayları başvuru süreçleri ile seçme ve yerleştirme süreçlerinin
yürütülmesi ve fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla
“Çalışan Adayı Başvuru Formu”nu doldurarak, özgeçmişimi paylaşarak ya da başka kanallarla Şirkete
ilettiğim özel nitelikli kişisel verilerim (engel/hastalık/protez bilgisi vb. sağlık verilerim) ile kimlik,
iletişim, özlük, mesleki deneyim, aile üyesi-yakın bilgisi, görsel ve işitsel veri, fiziksel mekan güvenliği
vb. kişisel verilerimin ve yapıldıysa hakkımdaki mülakat notlarının başta mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere Kanun’un 4.
maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, özgeçmişimde yer alan ve kendi
irademle Şirkete bildirdiğim referanslarımın aranarak ilgili kişilerden mesleki deneyimim hakkında
bilgi alınabileceğini, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu
bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi ve bu hususta Şirket tarafından
şahsıma gerekli aydınlatmanın ve bilgilendirmenin yapıldığını, açık rıza beyanımın tarafımdan yazılı
olarak feshedilmediği sürece geçerli olduğunu, işbu “Açık Rıza Beyanı”nı, “Kişisel Verilen Korunması
Aydınlatma Metni”ni ve “Mikrosan Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası”nı okuduğumu ve anladığımı, işbu açık rızamın sonuçları üzerinde tam bilgi sahibi
olduğumu, hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan özgür irademle,

Kabul ediyorum

Kabul etmiyorum

Taahhüt anlamına gelmemek üzere iş başvuru sürecinde elde edilen yukarıdaki kişisel verilerimin ve
özgeçmişimin iş ilişkisinin kurulamaması halinde bir sonraki işe alım sürecinde değerlendirilmek üzere
Şirket tarafından saklanmasını
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