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KERAMİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE
İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI
İş yerinde görünen yerlere asılan ve şirketin internet sitesinde yayınlanan ve elden
teslim almış bulunduğum aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, 6698 sayılı
kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; KERAMİK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“KERAMİK MAKİNA”) tarafından başta
kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere aydınlatma metninde
belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine,
işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve kanunun 11.
maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır
şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.
Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla, dernek,
vakıf, sendika üyeliği ile sivil toplum kuruluşlarına ilişkin üyelik bilgileri, özel sağlık sigortası
kapsamında işlenen sağlık verileri, sağlık raporu, adli sicil kaydı bilgisi, lokasyon bilgisi ve
bio-metrik veri ve kan grubu tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin KERAMİK
MAKİNA

tarafından

toplanmasına,

kaydedilmesine,

işlenmesine,

aktarılmasına

ve

saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde kanunun 8. ve 9.
maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak,


KERAMİK MAKİNA’ nın insan kaynakları departmanına ve ilgili yöneticilerine,



İlgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere,



Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına,



Adli ve idari yargı mercilerine ve kolluk kuvvetlerine,



Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanına ve işyeri
hekimine,



Üçüncü taraf denetimlerine,
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Bordrolama, ücret ve her türlü hak edişlerin ödenebilmesi amacıyla muhasebe
departmanına ve ilgili finans kuruluşlarına,



İş faaliyetlerinin takibi ve denetimi amacıyla lokasyon bilgisi, (mobil takip, araç
takip) veri sorumlusu meşru menfaati göz önünde bulundurulması amacıyla
KERAMİK MAKİNA insan kaynakları departmanı ve ilgili yöneticilerine,



KERAMİK MAKİNA’nın iş ilişkisi içerisinde olduğu müşteri, kurum ve kuruluşlarına,



Özel/zorunlu sigorta ilişkilerinin kurulması amacıyla KERAMİK MAKİNA’nın iş
ilişkisi içerisinde olduğu sigorta şirketlerine,



Dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine,



KERAMİK MAKİNA yurt içi ve yurt dışı saha çalışmalarında paylaşılması kaçınılmaz
olan durumlarda çalışanlara ait verileri (kimlik bilgileri, sağlık bilgileri, adli sicil,
özlük bilgileri, eğitim durumu, adres bilgileri,) paylaşmaktadır.

Yukarda belirtilen kişisel ve özel nitelikteki verilerimin KERAMİK MAKİNA SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. tarafından işlenmesine, aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve
beyan ederim.
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