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Özel Numune Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (“Özel Vizyongöz Hastanesi/Şirketi”) tarafından 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca hazırlanan genel 

aydınlatma metninde; 

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları  

a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi  

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından 

sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik 

ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal 

çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve 

gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir. 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen 

hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.  

b. İşlenen Kişisel Verileriniz  

Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz 

aşağıda sıralanmıştır.  

Kimlik Verisi 
Adı-soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni durumu, 

doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet 

İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi 

Finansal Veri Önceki maaş bilgileri  

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

 

(Açık rızanızın alınması gerektiği 

durumlarda açık rızanız 

alınmaktadır.) 

 

 

Engelli durumu, sağlık bilgileri, adli sicil kaydı 

Eğitim Verisi 
Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil 

bilgileri, eğitim ve beceriler, özgeçmiş, aldığı kurslar  

Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları  

Çalışan Performans ve Kariyer 

Gelişim Verisi 

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı, aktivite 

bilgileri  

 

Çalışma Verisi 

Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, 

işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, esnek saatlerde 

çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı 

projeler  

Diğer 
Askerlik durumu, performans bilgisi, aile ve yakın bilgileri 

fiziksel özellik bilgisi, ilgi alanları  

 

c. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki 

sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle KVK Kanunu’na uygun 

olarak veri sorumlusu ya da atanacak tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir: 
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 İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,  

 Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan adayı/stajyer/öğrenci 

seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,  

 Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,  

 İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime 

geçilmesi  

 Çalışan adayı performans yeterliliğinin tespiti ve denetimi 

 Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve 

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 

 Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması özellikle işyeri güvenliğinin sağlanması 

amacıyla, 

kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve 

herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Şirket bünyesinde fiziki arşivlerde 

uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir 

titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.  

Şeklinde belirtilenler doğrultusunda aşağıda “izin veriyorum” şeklinde işaretlenen hususlarda 

herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt 

ederim. 

 Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde elde edilen sağlık 

verilerimin, adli sicil bilgilerimin işlenmesine  

İzin veriyorum.  /  İzin vermiyorum.  

 

 

 Başvurumun olumsuz değerlendirilmesi halinde; Şirket  nezdinde ileride açılacak diğer 

pozisyonlar için özgeçmiş bilgilerimin değerlendirilmesini ve benimle iletişime 

geçilmesini ve bu amaçlar doğrultusunda ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, 

uyruk, e-posta, irtibat numarası, adres bilgisi ve özgeçmiş performans bilgilerimin Şirket  

bünyesinde saklanmasına 

İzin veriyorum.  /  İzin vermiyorum.  

 

 

Ad- Soyad :  

Tarih       : 

İmza         : 


