KVKK - AÇIK ONAY
DÜZCE BelKA İNSAN KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ (BelKA)
KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE İLETİŞİM AÇIK ONAY/MUVAFAKAT FORMU
Şirket faaliyetleri ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen
AYDINLATMA FORMU’na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve onaylar aşağıda
işaretlendiği şekildedir.
DÜZCE BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. ‘nin TARAFIMA SMS (Kısa Mesaj)
göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
DÜZCE BelKA İnsan Kaynakları A.Ş.’nın TARAFIMA e-mail göndermesine onay
veriyorum/muvafakat ediyorum.
DÜZCE BelKA İnsan Kaynakları A.Ş.’nin TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu
ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında;
BelKA tarafından şirket faaliyetleri kapsamında toplanan, herhangi bir şekilde
tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler (cookies) vasıtası ile elde
edilen, iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, beyan etmiş olduğum başta din
bilgisi, sağlık verilerime ve ceza ve mahkumiyet kayıtlarıma ilişkin özel nitelikli kişisel
verilerim olmak üzere kişisel bilgilerimin ve kişisel verilerimin BelKA tarafından;
akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, amaçla sınırlı
olmak kaydıyla hukuken yetkili kamu kurum ve kuruşları ile özel hukuk tüzel kişilerine
verilmesi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu
görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların
kullanılması, BelKA’nın bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde hizmet aldığı ifa
yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda
saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında
Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum.
BelKA ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde
etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak
elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu BelKA’ya derhal bildirmeyi; aksi
durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve
sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve BelKA’nın zararının
doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai
sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile
ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında (Aydınlatma
formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi, haklarımı biliyorum.
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info@duzcebelka.com.tr e-mail adresine e-posta gönderebilir.
•
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Politikalarında belirtildiği üzere Başvuru Formunu doldurarak belirtildiği şekilde
haklarını kullanabilir.
•

Veri sorumlusu temsilcisi ile iletişime geçebilir.

•

Doğrudan merkezimize talebini yazılı şekilde iletebilir.

•

KVK Kurulu tarafından belirtilecek sair iletişim/talep yöntemleri kullanabilir.

İş bu formun bir nüshası ve AYDINLATMA Formu tarafıma verilmiştir.

