
 
 

Çalışanının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin  

Açık Rıza Metni 

 

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda 

öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin 

işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep 

ediyoruz: 

Çalışan; 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin DH Yazılım ve 

Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin 

kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve 

Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Bu kapsamda 

tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okumuş ve anlamış bulunmaktayım. 

DH Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. tarafından, 

- Sağlık kişisel verilerimin; şirketin kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, özlük 

dosyalarının tutulması, salgın hastalık gibi kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit 

eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmesi (HES Kodu), işyeri kazası halinde 

ilk yardım hizmetinin sunulabilmesi (hastalık raporları, sigara alışkanlıkları, kan grubu 

olmak üzere) ve işyeri hekimliği faaliyetlerinin sürdürülmesi amaçları ile 

- Adli sicil kaydında yer alan bilgilerimin; özlük dosyasının tutulması ve çalışanların 

pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi amaçları ile 

- Nüfus cüzdanı fotokopisinde yer alan din bilgimin; ise bu belgelerin özlük dosyası 

tutulması amacı ile 

- Görüntü ve işitsel kayıt verilerimin; şirket tanıtım ve reklam faaliyetlerinde 

kullanılması amacıyla  

Şirket’e ilettiğim bu verilerimin Şirket tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, 

değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden 

düzenlenmesine, sınıflandırılmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Şirket’in insan 

kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine açık rızam vardır. 

Son olarak işlenen verilerimin, Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlar dahilinde, Şirket’ in 

işbirliğinde bulunduğu üçüncü kişi/kuruluş iş ortaklarından bilgi teknolojileri hizmetleri 

alınması sırasında (ör: e-posta, yazılım, bulut bilişim, veri tabanı veya Zoom, Teams gibi 

meeting platformları ya da görüntü/ses kaydedilmesine yarayan platformlar/araçlar) 

yurtdışına aktarılmasına, bu bilgi teknoloji platformlarında işlenmesine özgür irademle açık 

rıza göstermekteyim.  

 Açık Rıza Gösterdiğimi Beyan Ederim. 

  Rıza Göstermediğimi Beyan Ederim. 
 

Çalışanın Adı-Soyadı: İmza: Tarih: 

 


