
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ 

 VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYANI 

  

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında, kişisel verilerinin Bilge Adam Bilgisayar ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş. 

(“Bilge Adam”) tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, 

işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve 

Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli 

kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik 

ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her 

türlü kişisel verimin,  Bilge Adam işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, 

iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu 

hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu 

diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık 

verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık 

Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan 

kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine 

muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan 

kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve 

güvenlik noktasında alınan kayıtlar


 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve 

kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), 

kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler 


 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler 

(örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)



 Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; Bilge Adam’a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve 

değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

Bilge Adam Bilgisayar ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.  tarafından Kişisel Verilerin 
Korunması ve İşlenmesi Hakkındaki bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul 

ediyorum. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz. 

Kabul Ediyorum  

Kabul Etmiyorum     

* İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin 

işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz 

verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz 

bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve 

operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız. 


