
Değerl� Çalışanımız,

6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu'na göre “K�ş�sel ver�ler �lg�l� k�ş�n�n açık rızası olmaksızın �şlenemez” �şte 
bu nedenle “K�ş�sel Ver�ler/Özel N�tel�kl� K�ş�sel Ver�ler” dokümanı �le aydınlatılmış bulunuyorsunuz. Bu dokümanda �se 
K�ş�sel ve Özel N�tel�kl� K�ş�sel Ver�ler�n�z�n Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. tarafından kısıtlı amaçlarla 
kullanılmasına “açık rıza” gösterm�ş ve ş�rket�m�ze K�ş�sel ve Özel N�tel�kl� K�ş�sel Ver�ler�n�z�n kullanımı konusunda 
MUVAFAKATNAME verm�ş oluyorsunuz.

1-Açık Rıza- Sağlık B�lg�ler�
İş �le �lg�l� olmak kaydı �le bazı sağlık ver�ler�m�n �şlenmes�, elde ed�lmes�, kayded�lmes�, saklaması, güncellenmes�, 
sını�andırılması, mevzuatın �z�n verd�ğ� üçüncü k�ş�lerle, yurt dışı �le paylaşılması veya onlara devred�lmes�, ne �ç�n 
kullanıldığı, k�mlerle paylaşıldığı, nerelerden ulaşılab�leceğ�, hassas ver� olduğu ve haklarımın neler olduğu hakkında 
aydınlatıldım. 

a)Özlük dosyamda; yaptığım �ş�n özell�ğ�ne göre s�gara ve alkol kullanımı, sağlık geçm�ş�, sağlık beyanı, kan grubu 
kartı, kron�k hastalığı, ham�lel�k durumu, doğum raporu, ep�kr�z raporu, doktor muayene formu, �laç, reçete ve 
kupürler�, engel� olup olmadığı b�lg�s�, �ler� tanı yöntemler�ne a�t her türlü tetk�k, akc�ğer grafis� (raporlu), t�t, sft 
(solunum fonks�yonu test�), od�yo (�ş�tme )test�, EKG, gl�koz, üre-kreat�n, tetanoz, hemogram, göz test�, d�ğer testler 
ve sonuçları ver�ler�me yer ver�lmes�ne, 

b)Özlük dosyamda yer alan �ş başvuru formumda kend� �rademle yazdığım, hob�ler�m, dernek üyel�kler�m, kulüp 
üyel�kler�m�n özlük dosyamda yer almasına,

c)Ver�ler�m�n �şlenmes�ne, elde ed�lmes�ne, kayded�lmes�ne, saklamasına, güncellenmes�ne, sını�andırılmasına, 
mevzuatın �z�n verd�ğ� üçüncü k�ş�lerle paylaşılmasına, 

d)Eğer göre �şe alım sırasında k�ş�l�k anal�z�, k�ş�l�k test�, karakter anal�z� g�b� sadece �ş amaçlı kullanılan daha �y� görev 
veya yönet�mde değerlend�r�lmem üzere yapılmış olan k�ş�l�k test�, karakter anal�z� b�lg�ler�m�n 3 (üç) aylığına özlük 
dosyamda “g�zl� b�lg�” damgası vurularak dosyamda bulunması'na,

e)İşveren�n hukuk� yükümlülükler�n� yer�ne get�reb�lmek �ç�n bu ver�ler� �şleme faal�yet�n�n mecbur� olduğu b�l�nc� �le; 
y�ne �şyer� / �şç� sağlık ve güvenl�ğ�n�n sağlanması �ç�n �şyer� hek�mler� �le sağlık ver�ler�m�n paylaşılmasına, 
yaptığım �ç�n özell�ğ�ne göre zaman aralıklı sağlık testler� ve sağlık tesp�tler�n�n söz konusu olab�leceğ�ne, bu 
uygulamanın yaptığım �ş �le bağlantılı ve �ş�n özell�ğ�ne göre gereken ölçüde ve makul sev�yede olması koşulu �le, 

f)Özel n�tel�kl� sağlık ver�ler�m�n kanunen bu k�ş�sel ver�ler� talep etmeye yetk�l� olan kurumlar �le paylaşılmasına da,

AÇIK RIZA VERMEKTEYİM.  

2-Açık Rıza - Ceza Mahkum�yet� ve Güvenl�k Tedb�rler� 
Bu konuda k�ş�sel ver�ler�m�n �şlenmes�, elde ed�lmes�, kayded�lmes�, saklaması, güncellenmes�, sını�andırılması, 
mevzuatın �z�n verd�ğ� üçüncü k�ş�lerle, yurt dışı �le paylaşılması veya onlara devred�lmes�, ne �ç�n kullanıldığı, k�mlerle 
paylaşıldığı, nerelerden ulaşılab�leceğ�, hassas ver� olduğu ve haklarımın neler olduğu hakkında aydınlatıldım. 

a)Bu �şyer�nde çalışan b�r personel olarak; ver�ler�m�n �şlenmes�ne, elde ed�lmes�ne, kayded�lmes�ne, saklamasına, 
güncellenmes�ne, sını�andırılmasına, mevzuatın �z�n verd�ğ� üçüncü k�ş�lerle paylaşılmasına, 

b)İşveren�n hukuk� yükümlülükler�n� yer�ne get�reb�lmek �ç�n bu ver�ler� �şleme faal�yet�n�n mecbur� olduğu b�l�nc� �le; 
Özel n�tel�kl� bu ver�ler�m�n kanunen bu k�ş�sel ver�ler� talep etmeye yetk�l� olan kurumlar �le paylaşılmasına da,
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3-Açık Rıza – Medya ve Sosyal Medya Kullanımı
Kurum �le ve �ş amaçlı olmak kaydı �le medya ve sosyal medyada basın bülten�, haber, tanıtım, reklam amaçlı görüntü, 
ad,soyad, görev g�b� b�lg�ler�m�n yanında gerekl� hallerde fotoğrafımın, hareketl�-grafik görüntü kayıtlarımın, ses�m�n 
kullanılab�leceğ� konusunda aydınlatıldım,
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4-Açık Rıza- Irk, etn�k köken, s�yas� düşünce, felsefi �nanç, d�n, mezhep veya d�ğer �nançlar, kılık ve kıyafet 
hakkında fik�r vereb�lecek kayıtlar
Bu konuda k�ş�sel ver�ler�m�n �şlenmes�, elde ed�lmes�, kayded�lmes�, saklaması, güncellenmes�, sını�andırılması, 
mevzuatın �z�n verd�ğ� üçüncü k�ş�lerle, yurt dışı �le paylaşılması veya onlara devred�lmes�, ne �ç�n kullanıldığı, k�mlerle 
paylaşıldığı, nerelerden ulaşılab�leceğ�, hassas ver� olduğu ve haklarımın neler olduğu hakkında aydınlatıldım.

a)Görev yerler�m�z�n halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerden olması ve �şveren�m�z�n meşru menfaatler� ve hukuk� 
yükümlülükler�n� yer�ne get�reb�lmes� �ç�n kayıtların temel hak ve özgürlükler�me zarar vermeyecek ölçüde, 
amacına aykırı kullanılmadan �şlenmes�ne, elde ed�lmes�ne, kayded�lmes�ne, saklamasına, güncellenmes�ne, 
sını�andırılmasına, mevzuatın �z�n verd�ğ� üçüncü k�ş�ler ve kamu kurumları (Örnek; Mahkemeler) �le 
paylaşılmasına,

b)Ş�rket�m�z�n İnsan Kaynakları çalışmaları kapsamında performans yönet�m s�stem� �ç�n kılık kıyafet 
değerlend�rmes� sorularının sorulmasına,

c)Ş�rket�m�z�n ben� daha �y� değerlend�reb�lmes� �ç�n hob�ler�m�n veya bazı özel yetenekler�m�n öğren�lmes�ne,
d)Sadece �ş amaçlı ve kısıtlı olarak yasalara uygun olarak kullanılması kaydı �le çeş�tl� “karakter/k�ş�l�k anal�z�” g�b� 

programlarda özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler�m�n kullanılmasına,

5-K�ş�sel Ver�ler�n İş Amacıyla Sınırlı ve Ölçülü Şek�lde Yurt Dışına Aktarımı
Bu konuda k�ş�sel ver�ler�m�n �şlenmes�, elde ed�lmes�, kayded�lmes�, saklaması, güncellenmes�, sını�andırılması, 
mevzuatın �z�n verd�ğ� üçüncü k�ş�lerle, yurt dışı �le paylaşılması veya onlara devred�lmes�, ne �ç�n kullanıldığı, k�mlerle 
paylaşıldığı, nerelerden ulaşılab�leceğ�, hassas ver� olduğu ve haklarımın neler olduğu hakkında aydınlatıldım.

a)İş �le �lg�l� ve ölçülü olmak kaydı �le k�ş�sel ver�ler�m�n yurt dışına aktarılmasına,
b)Yurt dışı z�yaretler�, fuar z�yaretler�, yurt dışı �ş seyahatler� önces�/sırası/sonrasında �ş ve
c)�şlemler�n yapılmasına,
d)Müşter�ler, tedar�kç�ler veya meslek kuruluşları �le yapılan özel anlaşmalar yapılması durumunda k�ş�sel ver�ler�m�n 

yurt dışına aktarılmasına kend� özgür hür �rademle
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GEREKLİ HALLERDE AÇIK RIZAMI GERİ ÇEKEBİLECEĞİM TARAFIMA BİLDİRİLDİ, YAZILI OLMAK KAYDI İLE 
AÇIK RIZAMI İSTEDİĞİM ZAMAN GERİ ÇEKEBİLİRİM. AÇIK RIZAMI GERİ ÇEKMEM DURUMUNDA DAHA ÖNCE 
VERMİŞ OLDUĞUM AÇIK RIZALARDAN KAYNAKLI GEÇMİŞE YÖNELİK ŞİKAYETTE BULUNMAYACAĞIMI KABUL 
VE BEYAN EDİYORUM.

Tar�h:
Adı/Soyadı:

İmza: 

       İşbu “Çalışanlar �ç�n Açık Rıza Metn�”n� okudum, anladım, kabul ed�yorum.
       İşbu “Çalışanlar �ç�n Açık Rıza Metn�”n� okudum, anladım, kabul etm�yorum, �t�razımı yazılı olarak  Ver� Sorumlusu 
İlet�ş�m Tems�lc�s�'ne b�ld�receğ�m.

Çalışanlar �ç�n Açık Rıza Metn� 

TEMPO METAL AKSESUAR SAN. ve TİC. A.Ş.
Orta Mh. Topkapı Maltepe Cd. No.6 S�lkar Plaza Kat.2  34030  -  Bayrampasa / ISTANBUL / TURKEY
Tel: 0212 484 47 00 Faks: 0212 482 34 01 
www.t�maytempo.com


