
   

 

   

 

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU 

Personel  
 
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli 

kişisel verilerimin,  tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi 

belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin,  

Flament Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından işlenmesine, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş 

sözleşmesi gereği ile bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında 

paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel 

nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan 

kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 

aydınlatma metninde belirtilen hususlar ve aşağıda belirtilen işlenme amaçları konusunda 

bilgilendirildiğimi beyan ederim.  

 

İşveren olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlar 

dahilinde, Flament Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından işlenebileceğini,  (verinin kaydedilmesi, 

depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, iş 

ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında 

işverenin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş 

ilişkisinin konu olabileceği her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere 

aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler) gerekli 

olan süre kadar muhafaza edilebileceğini, 

 
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; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler; özlük dosyasında muhafaza edilen 

ve kanunen özlük dosyasında bulundurulması gereken kişisel verileriniz kimlik fotokopisi, 

ikametgah bilgisi, fotoğraf, özgeçmiş, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, 

finansal bilgiler (IBAN numarası, hesap numarası), iletişim bilgisi, işe giriş bildirgesi, 

işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, ücret bordroları, aile durumu 

bildirimi, pasaport fotokopisi, ruhsat fotokopisi, evlilik cüzdanı fotokopisi, plaka 

bilgisi, SRC belgesi, Log kayıtları, eğitim belgeleri, nüfus kayıt bildirimi, yerleşim yeri 

belgesi , vukuatsız/vukuatsız aile tablosu, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan 

diğer bilgi ve belgeler  

 
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, İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile işyerinin ve işin kontrol, denetim ve güvenliğini 

sağlamak amacıyla fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan 

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

retina taraması veya yüz taraması yapılabileceğini, ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar 

 
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; iş görme edimi 

nedeniyle tarafıma tahsis edilen ve fakat aynı zamanda özel kullanımıma da sunulan her 

türlü araç ve gerecin Flament Tekstil San. Tic. A.Ş. çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın 

denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabileceğini kişisel veri içeren belgelerin kopyası 

niteliğindeki belgelerde yer alan veriler (örneğin çalışana zimmetlenen bilgisar için zimmet 

formunda yer alan kişisel verileriniz) 



   

 

   

 

 
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 

 

Aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından muhafaza edilmesi 

için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca her veri için ayrı ayrı açık 

rızanızın alınması gereklidir. Açık rıza ile onay verdiğiniz aşağıda belirtilen kişisel verinin 

karşısını işaretleyiniz.) 

 

 

 

RIZAM VARDIR RIZAM YOKTUR 

SAĞLIK RAPORU 

(Özlük dosyalarının 

tamamlanması amacıyla 

istenir.) 

  

ADLİ SİCİL KAYDI 

(Güvenlik amaçlı ve özlük 

dosyalarının 

tamamlanması amacıyla 

istenir.) 

  

EHLİYET FOTOKOPİSİ 

(Özlük dosyalarının 

tamamlanması amacıyla 

istenir.) 

  

KAN GRUBU KARTI  

(Özlük dosyalarının 

tamamlanması amacıyla 

istenir.) 

  

 

 

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; Flament Tekstil San. Tic. A.Ş.ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin 

alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler, verilerin işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinebileceğini, yok edilebileceğini veya 

anonim hale getirileceğini, yani kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir 

surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 

getirileceğini Flament Tekstil San. Tic. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Hakkında web sitesinde bulunan aydınlatma metnini ve haklarımı okudum ve kabul 

ediyorum. 

 

RIZAM VARDIR       RIZAM YOKTUR 

      
 
İsim Soy isim :       İsim Soy isim : 
 



   

 

   

 

 
İmza  :       İmza  : 


