
Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesine/Saklanmasına ve Elektronik İleti 
Gönderilmesine İlişkin Açık Rıza Metni ve Muvafakatname 

İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. (“Özel Ege Lisesi”) tarafından düzenlenen, 
başvurmakta olduğum iş başvuru formu aracılığıyla, aday olarak tarafıma iş başvurum 
hakkında dönüş yapılması, aday olarak tarafım ile işe alım sürecinde iletişime geçilmesi ve 
değerlendirilmenin yapılabilmesi amacıyla tarafımdan alınan ve kişisel veri niteliği taşıyan, 
başvuru yaptığım Branş – Görev bilgisi, Kişisel Bilgiler (ad ve soyad, T.C kimlik numarası, e-
posta ve telefon numarası, uyruk, medeni hal, cinsiyet, din, kan grubu vb.), İletişim Bilgileri, 
Ailevi Bilgiler (Anne, baba, eş ve çocuk), Akademik Durum (Mezun olunan okul ve diğer eğitim 
bilgileri gibi), Yabancı Dil Bilgisi, Kariyer Bilgileri (Mevcut iş-mesleğe ilişkin bilgiler, daha önce 
görev yapılan kurumlar çalışma süreleri-ayrılış sebebi, deneyim vb.) meslek, hedef ve 
başarılara ve bu bilgiler ile sınırlı olmamak üzere edinilen her türlü özel nitelikli olan ve/veya 
olmayan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili 
mevzuat kapsamında işleneceği, öngörülen saklama süresince saklanacağı, Özel Ege Lisesi 
tarafından KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki olası hak ve taleplerim konusunda Özel 
Ege Lisesinin web sitesinde bulunan “Çalışan/Stajyer adayları Aydınlatma Metni” ile ayrıntılı 
bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara 
ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten sonra, yukarıda belirtilen işlemlerin 
yapılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi beyan, taahhüt ve kabul ederim. 

İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş tarafından rızam ile edinilen iletişim verilerim aracılığı 
ile tarafımla her zaman; etkinlik, tanıtım, bilgilendirme vb. diğer faydaların sunulması amaçlı 
kısa mesaj, e-posta, mektup ve telefon kanalları yoluyla iletişime geçilmesine rıza verdiğimi ve 
muvafakatim olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Dilerseniz kişisel verileriniz açısından yukarıdaki işlemlerin yapılmasına ilişkin rızanızı Özel 
Ege Lisesinin web sitesinde bulunan KVKK_Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri formunu doldurup 
info@egelisesi.k12.tr adresine e-posta göndererek veya formu fiziken doldurup 119/1. Sk. 
No: 3, 35050, Bornova/İzmir adresinde bulunan şirket merkezimize ıslak imzalı olarak teslim 
ederek, her zaman geri alabilirsiniz. 

Lütfen KVKK metnini okuyunuz. Kabul ettiğinizi belirten kutucuğu işaretledikten sonra, 
KAYDET düğmesine tıklayıp, kayıt işlemini sonlandırınız. 

 Açık Rıza Metni ve Muvafakatnameyi okudum ve kabul ediyorum. 

 

https://static1.squarespace.com/static/5a9d5c814611a0c152f1f65c/t/5e09dec48daefa6cb5df6fb2/1577705157299/KVKK_Ba%C5%9Fvuru+Sahibi+%C4%B0leti%C5%9Fim+Bilgileri.pdf
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