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VERİ SORUMLUSU BİLDİRİMİ: 

Veri sorumlusu sıfatıyla Arıcıoğlu Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. (“Arıcıoğlu Otomotiv” veya “Şirket”) 

tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun olarak hazırlanıp bilginize sunulan “Çalışan Adayı Kişisel Veri Aydınlatma Metni” kapsamında 

ve aşağıda belirtilen hususlara ilişkin kişisel verilerinizin bilgilendirmeye dayalı olarak işlenmesi 

amacıyla açık rızanızı temin etmek için bu beyan metni hazırlanmıştır. Bu hususta daha da detaylı 

bilgi edinmek isterseniz www. aricioglu.com sayfasında bulunan “Kişisel Veri Koruma ve İşleme 

Politikası”nı da okumanızı tavsiye ederiz. İşbu belge ile Şirketimize tevdi ettiğiniz verilerinize ilişkin 

rıza beyanınızı istediğiniz her an geri alma hakkınız bulunmaktadır. Bu çerçevede rıza ve onayınız 

talep edilmektedir.  

 

VERİ SAHİBİ BEYANI: 
Arıcıoğlu Otomotiv’in tarafıma ibraz ettiği Kişisel Veri Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım. Bu 
şekilde kişisel verilerimin işlenme ve aktarılma süreçlerine ilişkin toplanma yöntemi, hukuki sebepler 
ve amaçlar ile sahip olduğum haklar ve başvuru yolları konusunda tarafıma gerekli aydınlatmanın 
yapıldığını ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, bu doğrultuda işlenen verilerimin de güncel ve doğru 
olduğunu kabul ve beyan ederim.  
 
Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirketiniz ile 
paylaştığım ve kendi isteğimle incelemenize sunduğum, tarafıma ait; ad-soyad, T.C. kimlik no, uyruk, 

doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve medeni durumdan ibaret kimlik bilgilerim, ehliyet sınıfım ve tarihi, 
adres, e-posta adresi ve telefon numarasından ibaret iletişim bilgilerim, vesikalık resmim ya da buna 
ilişkin görsel kayıt, askerlik durumu bilgisi, öğrenim durumum ve meslek bilgim ile bitirdiğim okulların 
adları, yabancı dil bilgisi, yetenek ve mesleki deneyim/önceki çalışma (önceki çalıştığım işyerlerimin 
adı, buradaki görev, alınan brüt ücret, çalışma dönemi ve ayrılış nedeni) bilgilerim, referans bilgilerim 
(referans adı ve soyadı, görevi, telefonu, adresi, tarafıma yakınlık derecesi), Şirketinize ait fiziksel 
mekâna girişte ve burada kalış sırasında alınan güvenlik kamerası görüntü kayıtları ile internet sitesi 

IP ve çerez bilgilerimin Şirketiniz bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin 
yürütülmesi, referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın 
gerçekleşmemesi halinde ise gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin 
değerlendirilmesi için Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenmesine, yine 
söz konusu kişisel verilerimin verilme amacıyla bağlantılı ve sınırlı şekilde Şirketin insan kaynakları 
departmanına, Şirket yetkililerine ve hissedarlarına aktarılabilmesine bilerek ve isteyerek, 
aydınlatılmış özgür irademle rıza verdiğimi  
 
 

KABUL EDİYORUM 
Adı-soyadı: 
Tarih: 
İmza: 

KABUL ETMİYORUM 
Adı soyadı: 
Tarih: 
İmza: 
 

 

http://www.birlasshop.com/

