Stajyer/Bursiyer Öğrenci
Aydınlatma ve Rıza Metni
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Argela Yazılım” veya
“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel
verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca azami özen ve
hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda
paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Şirketimiz’den burs desteği almanız/staj yapmanız sebebiyle;







Kimlik verileriniz (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi,
sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden
gelebilmektedir.),
İletişim veileriniz,
Eğitim verileriniz,
Mesleki deneyiminiz,
Adli sicil kaydınız

aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:




Burs süreçlerinin yürütülmesi,/(staj süreçlerinin yürütülmesi)
Teşvik ve talep süreçlerinin yürütülmesi,
Makale ve konferans süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketimizin ilgili mevzuata ve prosedürlerimize uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak
işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili
düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak üzere, resmi kurumlara,
Şirketimizin iş ortaklarına ve Şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki grup
şirketlerine aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz’de Burs desteği almanız / Staj yapmanız 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.
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5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız
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 kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.argela.com.tr sitesindeki
contact seçeneğinden erişeceğiniz form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;





Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI Teknokent 3 No:4 İç Kapı No:502/601-604 Sarıyer Maslak
İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya;
Şirketimizin, argela@hs04.kep.tr KEP adresine veya;
Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin, info@argela.com.tr adresine veya;
Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile
tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en
geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, sayfa başı 1 TL
ücret alınacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik
ortamda gerekçelendirilecektir.
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Argela Yazılım” ve “Şirket”)
olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında istisnaya giren haricinde, kişisel verilerinizin
işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:
Argela Yazılım tarafından “ şahsıma burs temin edilmesi” / “Staj yapmam” sebebiyle, Şirkete
aktardığım sağlık bilgisi, adli sicil kaydı gibi özel nitelikli olan kişisel verilerimin burs
değerlendirmelerinin yapılması amacıyla işlenmesine, patent vekillerine, uluslararası teknoloji
şirketlerine ve Argela Yazılım’ın bağlı olduğu şirketler topluluğu bünyesindeki grup şirketleri ile
paylaşılmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.
Şirket tarafından Aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek
rıza gösterdiğimi beyan ederim.

☐ Kabul ediyorum.
☐ Kabul etmiyorum.

Ad Soyad:
Tarih:
İmza:
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