İŞ BAŞVURU FORMUNDA YER ALAN VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK
AÇIK RIZA
Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Alioğlu Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
iş başvuru formunu doldurmam suretiyle toplayacağı kişisel verilerimi (ad, soy ad,
doğum tarihi, medeni durum, telefon numarası, e- posta adresi, adres, öğrenim
durumu, eğitim bilgileri, meslek, diploma, transkript, yabancı dil, meslek içi eğitim/
kurs/ sertifika bilgileri, bilgisayar bilgileri, staj ve iş tecrübeleri, ehliyet, askerlik,
işletmemize daha önceki başvurduysanız buna ilişkin bilgiler, talep edilen iş ve ücret,
muhtemel işe başlama tarihi, işletmemizde çalışan yakınlara ilişkin bilgi) ve özel
nitelikli kişisel verilerimi (işin yapılması sürecine etki edecek devam eden sağlık
problemleri) personel temin faaliyetleri çerçevesinde çalışan adaylarının başvuru
süreçlerinin yürütülmesi, çalışan seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
amacıyla işlemesine; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bulut
sistemlerinin kullanılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla mail
servislerinin kullanılması suretiyle yurt dışına aktarılmasına dair açık rızam vardır.
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İŞ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine göre; kişisel
verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili
kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda: Alioğlu Yapı Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (şirket olarak
anılacaktır) tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz (ad, soy ad, doğum
tarihi, medeni durum, telefon numarası ,e- posta adresi, adres, öğrenim durumu,
eğitim bilgileri, meslek, diploma, transkript, yabancı dil, meslek içi eğitim/ kurs/
sertifika bilgileri, bilgisayar bilgileri, staj ve iş tecrübeleri, ehliyet, askerlik,
işletmemize daha önceki başvurduysanız buna ilişkin bilgiler, talep edilen iş ve
ücret, muhtemel işe başlama tarihi, işletmemizde çalışan yakınlara ilişkin bilgi) ve
özel nitelikli kişisel verileriniz (işin yapılması sürecine etki edecek devam eden sağlık
problemleri) işlenecektir.
Anılan verileriniz personel temin faaliyetleri çerçevesinde çalışan adaylarının
başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan seçme ve yerleştirme süreçlerinin
yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Verileriniz herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşa aktarılmayacaktır.
Anılan kişisel verileriniz basılı olan ya da elektronik ortamda bulunan iş başvuru
formlarını doldurmanız suretiyle şirket tarafından toplanacaktır. Verilerinizi
işlememizin hukuki sebebi, veri işlememize açık rıza vermeniz halinde 6698 sayılı
Kanun’un 5. Maddesinde yer alan “açık rıza” olacaktır.
İlgili kişi olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
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İŞ BAŞVURU FORMU
Başvuru Tarihi:
Başvurulan Bölüm:
Adı, Soyadı:
Doğum Tarihi:
Medeni Durumu:
Telefon Numarası:
E- posta adresi:
Adresi:
Öğrenim durumu, Eğitim Bilgileri:
Meslek:
Diploma:
Transkript:
Yabancı dil:
Meslek içi eğitim/ kurs/ sertifika bilgileri:
Bilgisayar Bilgileri:
Staj ve İş Tecrübeleri:
Ehliyet:
Askerlik:
Referans kişisinin Adı, Soyadı, Telefon Numarası, E-posta Adresi:

İşletmemize daha önce iş başvurusunda bulundunuz mu?:
Talep ettiğiniz iş ve ücret:
İşe alımınız onaylandığı takdirde ne zaman başlayabilirsiniz?:
İşletmemizde çalışan yakınınız var mı?:
İşin yapılması sürecine etki edecek devam eden bir sağlık probleminiz var mı?:

