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ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ(GEMİ)
Armona Denizcilik A.Ş. (‘bundan böyle “Armona” olarak kullanılacaktır) tarafından, 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize
sunulan Armona Denizcilik A.Ş. Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikası çerçevesinde, Armona Denizcilik A.Ş. olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı
kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli
olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki
hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:
Çalışan Adayı : Armona Denizcilik A.Ş.’ye yapmış olduğum iş başvurumun incelenmesi nezdinde,
KVK Kanunu kapsamında yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerim;

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri Bilgisi

Kimlik Verisi

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Uyruk, Cinsiyet, Medeni
Durum, Referans Adı ve Soyadı, Pasaport Numarası, Pasaport
Bilgileri, Liman Cüzdan Numarası, Liman Cüzdan Bilgileri

İletişim Verisi

Telefon Numarası, İkametgah Adresi, E-Posta Adresini, Referans
İletişim Bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Kamera kayıtları

Mesleki Deneyim Verisi

Öğrenim Bilgileriniz, Yeterlilik Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Deniz
Hizmet Bilgileriniz

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Vesikalık Fotoğraf

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık Yoklama Belgesi Bilgileri, Aşı Sertifikası Bilgileri

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin, işe alım şartlarının yerine getirilebilmesi kapsamında
sağlanan referansların kontrol edilmesi ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın
gerçekleşmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin yeniden
değerlendirilmesi için işlenen verilerimin, iş başvuru formunun ekinde tarafıma verilen ‘Çalışan Adayı
Aydınlatma Metni’’ yazısında da ayrıntılarıyla belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde
işlenmesine ve iş birimlerine aktarılmasına, başvurumu yaptığım tarih itibariyle 1 (bir) yıl süre ile
muhafaza edilmesine, silinmesine ve/veya anonim hale getirilmesine özgür irademle hiçbir baskı
altında kalmadan açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.
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Web: www.armona.com.tr E-mail: info@armona.com.tr
Telefon: +90 (212) 287 27 80 Fax: +90 (212) 287 65 72
GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Bu doküman Armona Denizcilik A.Ş.’nin malıdır; Gizli, ya da açıklanması kısıtlanmış bilgileri içeriyor olabilir. Yetkili bir alıcı değilseniz, lütfen bu belgeyi yetkili sahibine iade edin. Armona Denizcilik A.Ş.’nin önceden yazılı izni
olmaksızın, bu belgenin tamamen veya kısmen, izin verilen alıcı dışındaki bir kişi tarafından yayılması, dağıtımı, kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
CONFIDENTIALITY NOTICE: This document is the property of Armona Denizcilik A.Ş. This letter or facsimile and any attachments transmitted with it contains information that is confidential and privileged. This information is
intended only for the use of the individual(s) and entity(ies) to whom it is addressed. If you are the intended recipient, further disclosures are prohibited without proper authorization. If you are not the intended recipient, any
disclosure, copying, printing, or use of this information is strictly prohibited without prior written permission by Armona Denizcilik A.Ş.

Armona Denizcilik A.Ş
İş başvuru formu ekinde verilen “Armona Denizcilik A.Ş. Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’’ ile
bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Kabul
Ediyorum

:

…………………………………………………………………………………………

Kabul
Etmiyorum

:

…………………………………………………………………………………………

Lütfen El yazınız ile “Okudum, Tarafıma Bilgilendirme Yapıldı, Anladım ve İsteyerek Açık Rıza
(Gösterdiğimi/Göstermediğimi) Beyan Ederim” yazınız.

Veri Sahibi / İş Başvurusu Yapan
:
Adı Soyadı
:
Tarih
:
İmza
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