MİKROSAN MAKİNE ve KALIP SANAYİ A.Ş. PERSONELLERİ 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 Sanyi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası” çerçevesinde,
Şirket tarafından insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi, personel temin
süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine
getirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
kimlik, iletişim, özlük, görsel ve işitsel veri, fiziksel mekan güvenliği, finans, hukuki işlem, lokasyon,
işlem güvenliği vb. kişisel verilerimin başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere Kanun’un 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere
ve 5. Maddede yer alan hukuki sebeplere uygun şekilde işlenebileceğini ve aktarılabileceğini, 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 kabul ve beyan ederim. Açık rıza ile veri işlenmesi söz konusu olduğunda
açık rıza beyanımın tarafımdan yazılı olarak geri alınmadığı 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 ve bu kapsamda
•

•
•
•

Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli
sağlık koşullarının mevcut olup olmadığının takip edilebilmesi amacıyla sağlık verilerimin
işlenmesini
Engel/protez kullanım bilgileri ile kronik ve bulaşıcı hastalıklara dair verilerimin işlenmesini
İş sağlığı ve güvenliği ile koruyucu hekimlik faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla periyodik
muayene ve test sonuçlarıma dair verilerin işlenmesini
Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işe alım süreçlerinin
gerçekleştirilmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla adli sicil kaydı, devam
eden dava veya takipler ile adli ve idari para cezaları veya diğer yaptırımlara ilişkin bilgilerimin
işlenmesini ve

Şirket veya veri işleyen de dâhil Şirket tarafından tayin edilen 3. (üçüncü) kişilerin (sağlık çalışanları ve
avukatlar da dâhil olmak üzere) özel nitelikli kişisel verilerimi işlemesini ve özel nitelikli kişisel
verilerimin Şirket yönetimine, gerekli kurum ve kuruluşlara veya Şirket tarafından söz konusu amaçlar
doğrultusunda yetkilendirilen diğer 3. (üçüncü) kişilere aktarılmasını hiçbir baskı altında kalmadan
özgür irademle
Kabul ediyorum
•

Telefon, mail adresi gibi iletişim bilgilerimin

•

Kimlik verilerimin

•

Pasaport bilgilerimin

Kabul etmiyorum

Gebze Plastikçiler Sanayi Bölgesi 6.Cadde 62. Sokak No:4 Gebze Kocaeli / Turkey
+90 262 751 06 05 | +90 262 751 20 02
info@mikrosanmak.com

Gerekmesi halinde yurtiçi ve yurtdışındaki işverenler, tedarikçiler vb. ticari ilişki içerisinde bulunulan
üçüncü kişilere transfer edilmesini ve aktarılan kişilerce aktarılma amacına uygun şekilde işlenmesini
hiçbir baskı altında kalmadan özgür irademle
Kabul ediyorum

Kabul etmiyorum

Çalışan Adı- Soyadı:
TC Kimlik No:
İmza:
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