Personel Adayı
ENKA-Vakıf
KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI BİLGİLENDİRME TEYİT VE KİŞİSEL VERİLERİN
AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU1

ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından Kanun’un 10. Maddesi
uyarınca; veri sorumlusunun adı ve varsa kimliği, kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği,
işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerimin hangi
yöntemle ve hangi hukuki sebebe dayanarak toplanacağı hususunda tarafıma Kişisel Verilerin
İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni vasıtasıyla gerekli bilgilendirmenin yapıldığını; işbu açık
rızamı geri alabilme haklarımın bulunduğu konusunda Vakıf tarafından bilgilendirildiğimi teyit
ediyorum.
Vakıf’ın, “Görev İsteme Formu”nda belirtmiş olduğum ad, soyad, e-posta adresi, GSM no,
doğum tarihi, ehliyet sınıf bilgisi, bekarlık soyadı, medeni hali, ev adresi (il/ilçe), iş adresi (il,
ilçe), meslek, cinsiyet, iş telefonu, çocuk sayısı ve yaşları, diploma bilgileri, katılınan kurslar
ve seminerler, askerlik durumu, daha önce çalıştığı yerler, öğrenim durumu, mevcut eğitim
kurumu kaydı bilgisi, kullanılan büro makinaları bilgisi, bilgisayar bilgi ve deneyimi bilgisi,
yabancı dil bilgisi, geçmişteki görev bilgileri (çalışılan kuruluş adı ve adresi, görev, son yıldaki
net gelir bilgisi, çalışılan tarihler, ayrılış sebebi), iş dışı serbest zaman çalışmaları bilgisi
(spor/sosyo-kültürel/ diğer), başvurulan görev bilgisi, talep edilen aylık ücret bilgisi, tahmini
işe başlama tarihi, imza, aylık ücret bilgisi, personel sicil no, referans bilgileri (ad, soyad, GSM
no, çalıştığı pozisyon), fotoğraf bilgilerimi Enka Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’nin
ve/veya Enka Spor Kulübü Derneği’nin personel ihtiyacını karşılamak, istihdam yaratmak, iş
başvuru süreçlerini yürütmek, aday personel başvurularını yönetmek ve iş arayışımı karşılamak
amacıyla ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar
doğrultusunda

 ENKA Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi’ne
 ENKA Spor Kulübü Derneği’ne
aktarılmasına açık rıza veriyorum.
Beyanlar
:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Açık Rıza Veren
Adı-Soyadı :
Tarih
:
İmza
:

Bu metinde yazılı kişisel verilerinizin bir veya birden fazlasına istemediğiniz takdirde açık
rıza verme yükümlülüğünüz bulunmadığını, açık rızanın şirketimiz tarafından zorunlu
tutulmadığını önemle hatırlatırız. İşlenmesini/ aktarılmasını istemediğiniz kişisel verilerinizi
veya veri işleme faaliyetleri ile ilgili herhangi bir çekincenizi yukarıdaki “Beyanlar” bölümüne
lütfen belirtiniz.
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