
  
  
  

MURAT   İNŞAAT   TİC.   TUR.   MAD.   LTD.   ŞTİ.   
ÇALIŞAN   ADAYI   AYDINLATMA   METNİ   

  
Bu  aydınlatma  metn�,  6698  sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  Kanununun  (“Kanun”)  10  uncu  maddes�               
�le  Aydınlatma  Yükümlülüğünün  Yer�ne  Get�r�lmes�nde  Uyulacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Tebl�ğ             
kapsamında  ver�  sorumlusu  sıfatıyla,  aşağıda  b�lg�ler�  bulunan  Murat  İnşaat  T�c.  Tur.  Mad.  Ltd.  Şt�.                
(“ Murat   İnşaat” )   tarafından   hazırlanmıştır.     

  

Murat  İnşaat,   çalışan  aday/stajyer/öğrenc�lere  a�t:  Ad,  soyad,  T.C.  k�ml�k  no,  c�ns�yet  b�lg�s�,              
cep/telefon  numarası,  özgeçm�ş  b�lg�ler�,  mesleğ�,  çalışılan  son  ş�rket  b�lg�ler�,  referans,  �mza,  d�ploma              
b�lg�ler�,  g�d�len  kurslar,  meslek  �ç�  eğ�t�m  b�lg�ler�,  sert�f�kalar,  askerl�k  b�lg�ler�,  meden�  hal�,  ceza               
mahkûm�yet�  ve  güvenl�k  tedb�rler�,  sürücü  belges�  b�lg�ler�n�;  çalışan  adaylarının  başvuru  ve             
yerleşt�rme   süreçler�n�n   yürütülmes�,   f�z�ksel   mekân   güvenl�ğ�n�n   tem�n�   amacıyla   �şlemekted�r.   

Söz  konusu  k�ş�sel  ver�ler,  Kanunun  5.  maddes�nde  bel�rt�len  “sözleşmen�n  kurulması  ve  �fası  �ç�n               
gerekl�  olması,  açık  rızanın  alınması,  ver�  sorumlusu  meşru  menfaat�”  hukuk�  sebeb�ne  dayanarak  �şe              
alım  ve  yerleşt�rme  �şlemler�nde  sözlü,  yazılı  ya  da  elektron�k  ortamda  elde  ed�lmekte,  tamamen  veya                
kısmen  otomat�k  yolla  �şlenmekte  olup,  gerekl�  her  türlü  tekn�k  ve  �dar�  tedb�rler  alınarak               
korunmaktadır.    Açık   rızanın   ger�   alınması   hal�nde,   ver�   �şleme   faal�yet�   durdurulmaktadır.   

Yukarıda  bel�rlenen  amaçlarla,  gerçek  k�ş�ler  veya  özel  hukuk  tüzel  k�ş�ler�,  yetk�l�  kamu  kurum  ve                
kuruluşları,   yönet�m   kurulu   üyeler�   �le   paylaşab�lmekted�r.   

Kanunun  “ İlg�l�  k�ş�n�n  hakları ”nı  düzenleyen  11.  maddes�  kapsamındak�  talepler�n�z�,  ayrıntısını            
www.mal�fe.com.tr  adres�nde  bulunan  Murat  İnşaat   K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  ve  İşlenmes�            
Pol�t�kasında   düzenlend�ğ�   şek�lde,   Başvuru   Formu’nu    Murat   İnşaat ’a   �leterek   yapab�l�r.     

  
AYDINLANMA   BEYANI   
Yukarıda  açıklanan  tüm  hususlarda  tarafıma  gerekl�  aydınlatma  yapıldığını,  Murat  İnşaat  K�ş�sel             
Ver�ler�n  Korunması  ve  İşlenmes�  Pol�t�kasını  okuduğumu  ve  anladığımı,  6698  sayılı  Kanunun  11.              
maddes�   kapsamındak�   haklarımı   b�ld�ğ�m�   beyan   eder�m.   

  
Ver�   Sah�b�   Adı   Soyadı     :......................................                        T.C.   K�ml�k   No:    ...................................   
Tar�h             :..../...../...........                                                                                 İmza   

  
  

AÇIK   RIZA   BEYANIM   
Ver�  sorumlusunun  sözleşmen�n  kurulması  ve  �fası  �ç�n  gerekl�  olması,  açık  rızanın  alınması,  ver�               
sorumlusu  meşru  menfaat�nden  kaynaklanan  nedenlerle  sözlü,  yazılı  ya  da  elektron�k  ortamda  toplanan              
k�ş�sel   ver�ler�m�n   �şleme   amacı   �le   bağlantılı,   sınırlı   ve   ölçülü   �şlenmes�ne;   
  

Açık   Rızam   �le   Kabul   Ed�yorum                                       Kabul   Etm�yorum     
  

Ver�   Sah�b�   Adı   Soyadı     :......................................                      T.C.   K�ml�k   No:    ...................................   
Tar�h             :..../...../...........                                                                              İmza   

  

  
  

MERSİS   Numarası:    6240   0129   6000   01   

Adres�:    Harb�ye   Mah.D�kmen   Cad.No:228/12   ANARA   

Telefon:    3122158015           Faks:    3122226140      E-ma�l:    mal�fe@mal�fe.com.tr   


