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Açık Rıza Metni Kariyer Formu
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AÇIK RIZA METNİ
Türkiye’de kurulu BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA A.Ş (“Şirket”) olarak; veri
sorumlusu sıfatıyla,
Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini
koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini,
kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ nın
öngördüğü
şartlarda,
yurtiçinde
üçüncü
kişilere
aktarılacağını,
devredileceğini,
sınıflandırılabileceğini, gerek duyulan hallerde yurt dışına aktarılmasını ve KVKK’ da sayılan sair
şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
Kimlik Verisi

İletişim Verisi
Çalışma Verisi
Görsel ve İşitsel Veri
Diğer

Adı, Soyadı, TCKN, Doğum Tarihi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yeri, Nüfus Kayıt
Örneği, Ehliyet Bilgileri, Askerlik Durum Bilgisi, Aile Bilgileri (AGİ Formu için),
Medeni Durumu, Cinsiyeti, Dini İnancı, İmza
Cep Telefon Numarası, Sabit Telefon Numarası, E-Posta Adresi, ikametgâh
Adresi
Özgeçmiş Bilgileri, Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı,
eğitim durumu, tecrübe
Fotoğraf, İşyeri Güvenliği için alınan Kamera kayıt görüntüleri
Adli Sicil Kaydı, Sağlık Bilgileri, iletişim, çalışma, görsel ve işitsel veri

“Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde
işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum”
İsim / Soy isim / İMZA
Yukarıdaki form ile Kişisel Verilerinizin, “BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA A.Ş” Veri
Sorumlusu Sıfatı ile; Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin
saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay
vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman “BORSAN KABLO ELEKTRİK
AYDINLATMA A.Ş” Veri Sorumlusu Sıfatı ile; Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin
işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel
verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım
yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim
hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini
isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, verilerin
kanuna aykırı girilmesi halinde yasal hakkınız mevcuttur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA A.Ş
İletişim linki: https://www.borsan.com.tr
Adres: Şabanoğlu OSB Mah. Organize Sanayi Bulvarı, No:40-1 Tekkeköy / SAMSUN

