DIŞ KAYNAK ÇALIŞAN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Dış Kaynak Çalışan Aydınlatma Metni
1. Veri sorumlusunun kimliği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Argela
Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Argela” veya “Şirket”) olarak,
Şirketimiz Dış Kaynak çalışanı olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a
uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları
bilgilerinize sunuyoruz:
2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Argela tarafından kişisel verileriniz (örneğin kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, özlük verileriniz, dijital
iz verileriniz, imzanız, fotoğrafınız gibi diğer verileriniz) ve özel nitelikli kişisel verileriniz,güvenlik
çalışma sertifikası, (sabıka kaydınız, özgeçmişinizde paylaştığınız dernek/vakıf üyelikleriniz; ayrıca özel
nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, kan grubu (sağlık verisi) ve
görsel veri gibi bilgileriniz de dolaylı olarak kimlik/ehliyet ve/veya pasaport suretinden/fotokopisinden
gelebilmektedir.) , özlük dosyasının oluşturulması dahil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim, inceleme,
soruşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işe giriş ve çıkışların kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin
karşılanması, ilgili mevzuata ve prosedürlerimize uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak
işlenmektedir.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar İle Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ve
ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olarak Teknokentlerin
yönetimlerine, Şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki grup şirketlerine, gerekmesi
halinde Şirketimizin müşterilerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimizin dış kaynak çalışanı olmanız sebebiyle Kanun’un 5. maddesinin 2.
fıkrasında belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğü, açık rızanızın bulunması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı
olarak, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, tarafınızca iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden kişisel
verileriniz toplanabilmektedir.
5. Veri sahibinin hakları

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini
öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara
uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü
kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale
getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini
talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle
ilgili her türlü sorunuzu Söz konusu talepleriniz için başvurularınızı https://www.argela.com.tr/
sitesindeki contact seçeneğinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanarak İnsan
Kaynakları birimine iletebilirsiniz.
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DIŞ KAYNAK ÇALIŞAN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Dış Kaynak Çalışan Açık Rıza Metni
Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi (“Argela” veya “Şirket”) 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
rızanızı talep ediyoruz:
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum ve kanuni gereklilikleri yerine getirmek maksadıyla sağlık
verilerim dâhil kişisel verilerimin işlenmesine ve OSGB, telekom operatörleri, Şirketin müşterileri ve
diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmasına,
Şirket’in ve hizmet sağladığı firma ve kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılımımın sağlanması, söz
konusu etkinliklerde görüntüler (fotoğraf, video vs.) alınması, şahsımla ilgili özel duyuruların (evlilik,
doğum günü, cenaze vb.) yapılması, Şirket içerisinde bu duyuruların paylaşılması amacıyla kimlik, iletişim
ve görsel verilerimin işlenmesine,
Özel nitelikli kişisel verilerden olup da din bilgisi, kan grubu ve görsel veri gibi kimlik belgelerinde yer
alan bilgilerimin amaçla sınırlılık ilkesine uygun olarak iş süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi
kapsamında, bilgi güvenliği amacıyla Teknokent yönetimine, istihdamım nedeniyle ve Şirket
faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketin hizmet verdiği firma, kurum veya kuruluşlara ve Şirketin
bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki grup şirketlerine aktarılmasına
rıza gösterdiğimi ve aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi beyan ediyorum.

☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza:
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