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Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5’e
göre,  kural  olarak  kişisel  veriler  ilgili  kişinin  açık  rızası  olmaksızın
işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin
açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
·  Fiili  imkânsızlık  nedeniyle  rızasını  açıklayamayacak  durumda  bulunan
veya rızasına hukuki     
  geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün     
  korunması için zorunlu olması.
·  Bir  sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili  olması
kaydıyla, sözleşmenin 
  taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
·  Veri  sorumlusunun  hukuki  yükümlülüğünü  yerine  getirebilmesi  için
zorunlu olması.
· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması.
· İlgili  kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru 
  menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli  kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı
KVK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini,  mezhebi veya diğer inançları,  kılık ve kıyafeti,  dernek, vakıf  ya da
sendika  üyeliği,  sağlığı,  cinsel  hayatı,  ceza  mahkûmiyeti  ve  güvenlik
tedbirleriyle  ilgili  verileri  ile  biyometrik  ve  genetik  verileri  özel  nitelikli
kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası
olmaksızın işlenmesi yasaktır.
Ancak,  yukarıda  belirtilen  sağlık  ve  cinsel  hayat  dışındaki  özel  nitelikli
kişisel  veriler  de  kanunlarda  öngörülen  hâllerde  ilgili  kişinin  açık  rızası
aranmaksızın işlenebilir.  Sağlık  ve cinsel  hayata ilişkin  kişisel veriler  ise
ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi
ve  bakım  hizmetlerinin  yürütülmesi,  sağlık  hizmetleri  ile  finansmanının
planlanması  ve  yönetimi  amacıyla,  sır  saklama  yükümlülüğü  altında
bulunan kişiler  veya yetkili  kurum ve kuruluşlar  tarafından ilgilinin  açık
rızası aranmaksızın işlenebilir.

6698 sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu nezdinde veri  sorumlusu
sıfatını  haiz ENSAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.olarak ,  çalışanımız
olmanız  nedeniyle  Kişisel  Verilerin  Korunması  mevzuatı  kapsamında
istisnaya  giren  açık  rıza  aranmaksızın  işlenen  veriler  haricinde,  kişisel



verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı
talep ediyoruz:

Şirketiniz   bünyesindeki  çalıştığım  dönem  sırasında  şirketiniz   ile
paylaştığım sağlık verilerimi, dernek ve vakıf üyelik bilgilerimi içeren  özel
nitelikli olan kişisel verilerimin ve yine şirketiniz bünyesinde çalıştığım süre
dahilinde  alınan görsel ve işitsel kayıtlarımın, referans bilgilerimin   ilgili
süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve
paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu
beyan ediyorum. 

Bununla birlikte, KVKK’ nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete
başvurarak  kendimle  ilgili;  kişisel  veri  işlenip  işlenmediğini  öğrenme,
kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin
işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp  kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri  bilme,  kişisel  verilerin  eksik  veya  yanlış  işlenmiş  olması  hâlinde
bunların  düzeltilmesini  isteme,  işbu  verilerin  işlenmesini  gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin anonimleştirilmesi
veya  yok  edilmesini  isteme,  bu düzeltme ve  silinme taleplerinin  kişisel
verilerin aktarıldığı  üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme, işlenen verilerin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi
aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve bu hakları Şirket’e
yazılı  şekilde  başvurarak  talep  etme  hakkına  sahip  olduğumu  kabul
ediyorum.    

İşbu  metinde  yer  alan  hususlarla  alakalı  vermiş  olduğum  açık  rızam
hakkında  ayrıca  ENSAR  TEKSTİL  SANAYİ  VE  TİCARET  A.Ş.   tarafından
aydınlatma  metni  ile  bilgilendirildiğimi  ve   kişisel  verilerimin,  yukarıda
ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine açık rıza veriyorum.


