
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  

AÇIK RIZA METNİ 

(Çalışan / Çalışan Adayı) 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri            
sorumlusu olarak HEDEF İLETİŞİM ELEKTRONİK BİLG. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. “HEDEF”           
tarafından “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni” kapsamında; tarafınızdan elde ettiğimiz          
kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’da belirtilen           
istisnalar hariç olmak üzere, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla            
tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılmasına dair aşağıda belirtilen         
hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz. 
 
ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN;  
Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,  
Başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi,  
Aday personel bildirimlerinin yapılması,  
Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,  
Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi 
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi  
 
ÇALIŞANLAR İÇİN; 
İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında, 
Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, 
Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, 
İşe giriş muayenesinin yapılması, 
İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, 
İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini kapsamında; 
etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, 
Görevlendirmelerinin yapılması, 
Özlük dosyanızın oluşturulması, 
Hastalık raporlarının nedenlerinin toplanması, 
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, 
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 
Kurum dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek vekâletname ve imza          
sirküleri süreçlerinin yönetilmesi, 
Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim            
çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 



sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu         
kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması; 
Rıza vermeniz halinde, hayat sigortası ve sağlık sigortası operasyonlarının yürütülmesi, 
Kişiye özel avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi, 
Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi 
 
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;  
kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,             
kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,           
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin             
eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin           
silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde             
bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin           
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran          
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun           
ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara            
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK            
Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik          
açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.hedefiletisim.com.tr adresindeki formu doldurarak,       
formun imzalı bir nüshasını PINARBAŞI MAH D.BAKIR CAD.NİŞANTAŞI İŞ MERKEZİ KAT 5            
NO 20 BATMAN MERKEZ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,             
noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu             
hedefiletisim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini 
Okudum ve Kabul Ediyorum. 

Rıza Veriyorum. 
 

Adı Soyadı / İmza 

Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini 
Okudum ve Kabul Etmiyorum. 

Rıza Vermiyorum. 
 

Adı Soyadı / İmza 
 
 
 
 

 


