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ADAY ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ARAYIŞINDA BULUNAN ŞİRKETLERİN KİŞİSEL 
VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU 

KİŞİSEL VERİLER 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) m.3/1(d) uyarınca 

kişisel veri, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi anlamına 

gelmektedir. Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; Şirket’in 

meşru menfaati gereği ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü, yazılı veya 

elektronik ortamda iletmeniz vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir. TETAŞ İÇ VE DIŞ TİC. 

A.Ş. (“Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi ve aktarılması, Kanun 

ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun m.5/2 hükmü gereğince, kişisel veriler ve özel 

nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenme şartları dışında kalan, aşağıda yer alan 

veriler yönünden açık rızam talep edilmektedir. 

Adımın, soyadımın, telefon ve e-posta adresimin Personel arayışındaki işyerlerine aday 
önerilmesi ve iş arayan adaylara firma önerilmesi amacıyla, yurtiçindeki üçüncü gerçek ve tüzel 
kişilere aktarılmasına açık rızam vardır.  

Konuya ilişkin hazırlanan Aday Çalışan ve Çalışan Arayışında Bulunan Şirketlerin Kişisel 
Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum, inceledim ve anladım.  

ŞİKAYET VE İLETİŞİM 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik 
tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde 
sağlanmaktadır. KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 
yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi 
tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep 
ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren taleplerinizi Link’te verilen “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki 

taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre TETAŞ İÇ ve 

DIŞ TİC. A.Ş. Akçaburgaz Mah. 3047. Sokak No:2 Esenyurt/İSTANBUL adresine yazılı olarak, 

“güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla 

tetas@hs03.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden kvkk@tetas.com.tr adresine 

iletebilirsiniz. 
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