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KARMASİS BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 BAŞVURU SEBEBİ İLE PAYLAŞILAN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN  

AÇIK RIZA METNİ 

 

 KARMASİS BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından tarafınızla 

paylaşılan Başvuru Sebebi ile Paylaşılan Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında Şirket 

nezdinde işlenen kişisel verilerinizin aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep 

olunmaktadır: 

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Mesleki Deneyim Verisi verilerimin işbu iş başvurusu formunun 

elektronik ortamda alınması ile tarafımıza dosya eki olarak ileteceğiniz her tür kişisel veriniz; işe alım 

sürecinde çalışan adaylarının başvuru sürecinin yürütülmesine ve ihtiyaca yönelik ileride kullanılmak, 

Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve 

bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, maaş politikası, promosyonlar ve hediyelerden faydalandırılması 

ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3.  kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin 

gerçekleştirilmesinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile 

Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, çalışan adaylarının başvuru 

süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin 

yürütülmesi amacı ile nitelikli aday çalışan havuzunun oluşturulmasına ilişkin olarak işlenmesine, tarafımla 

iletişime geçilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer yurt içi/yurt dışı kişi ve kuruluşlara aktarılmasına, 

açık rıza veriyorum. İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca 

Şirket tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi kabul ederim. Bu kişisel veriler Kanunun 5. 

maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun 

meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak otomatik olarak işlenmekte olup sadece 

hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileri ile paylaşılacaktır. Kanunun ilgili kişinin 

haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğine göre KARMASİS BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ A: Ş.’ye iletebilirsiniz. 

 

 

 


