KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİ
Şirketimiz MESİTAŞ Medikal San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikasına ve aşağıda yer alan Aydınlatma Metnine uygun olarak kişisel verileriniz
işlenebilmektedir.

Tarafımızca, açık rızanız kapsamında Tarafımızın ve Tarafımızla iş ilişkisi

içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, Tarafımızca
sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızca
yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Tarafımızca yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, hukuk
işlerinin takibi, çalışanlarımız için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerimizin yönetimi, çalışanlarımızın iş
faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyacı olan ürün ve hizmetlerin temin edilmesi, çalışanlarımızın giriş
çıkış kayıtlarının toplanması, faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için
gerekli faaliyetlerinin planlanması, icrası ve güvenliğinin temini, hukuki süreç ve taleplerin takibi, iş
sağlığı ve/veya güvenliği ve eğitim süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, iş sürekliğinin sağlanması
faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, performans yönetimi MESİTAŞ tarafından yürütülen iş
kolları ve sair projeler kapsamında ve marka ve logosu altında faaliyet gösteren ve tarafımızca işletilen
şirketlerimizde istihdam edilmenize aracılık etmek amacıyla başvurunuzun alınması, başvurunuz
kapsamında iletişim bilgilerinizin, özgeçmiş bilgilerinizin ve kişisel verilerinizin ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli yönlendirme ve diğer çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
yürütülmesi, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tüm verilerin
doğru ve güncel olmasının sağlanması gibi amaçlarla sadece iş yeri sağlık ve güvenliği ile ilgili olmak
ve İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatının izin verdiği ve işaret ettiği ölçüde sağlık verileriniz başta olmak
üzere diğer özel nitelikli verileriniz işlenebilmektedir.
Ve yine burada belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz ve kişisel verileriniz ilgili
mevzuatın izin verdiği ölçüde, gerek MESİTAŞ ile gerekse ve tarafınızda uygunluk alınması kaydı ile
yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla,
iştiraklerimizle, hizmet alınan üçüncü kişilerle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla, mevzuatın izin
verdiği usul ve esaslara uygun olarak paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini ve Rıza Metnini okuduğumu ve anladığımı
kabul ediyorum.
Kişisel verilerimin burada belirtilen amaçlarla işlenmesine ve yine bu kapsamda yukarıda
belirtilen taraflar ile paylaşılmasına rıza veriyorum.
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Şirketimiz/İşletmemiz tarafından bu bildirim ile açıklanacak
amaç ve kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecektir.
a) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verilerinizin işlenme amacı
hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Yukarıda sayılan tüm amaçlar kapsamında ve Mesitaş Medikal
San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. marka ve logosu altında faaliyet gösteren ve tarafımızca işletilen işyerinde
istihdam edilmeniz kapsamında başvurunuzun alınması, başvurunuz ve/veya işyerimize istihdamınız
kapsamında iletişim bilgilerinizin, özgeçmiş bilgilerinizin ve kişisel verilerinizin, 6698 sayılı
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, gerekli yönlendirme ve
gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, hukuki işlerin takibi, iş akdi
ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi için
ihtiyaç olan ürün ve hizmetlerin temin edilmesi, iş sağlığı ve/veya güvenliği ve eğitim süreçlerinin
planlanması ve/veya icrası gibi amaçlarla işlenebilmektedir.
b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz;
yukarıda (a) maddesinde yer alan amaçlarla ve yine tarafınızdan uygunluk alınmak kaydı ile; Mesitaş
Medikal San. İç Ve Dış Tic. A.Ş. ile ve iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen
yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, hizmet alınan üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz/İşletmemiz
tarafından yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır.
Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz fiziki veya elektronik ortamda 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında (a) ve (b) maddelerinde
belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik
veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer
kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, Gizlilik Sınıflandırması, Genel Paylaşım, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın Giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme;
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Tarafımıza iletmeniz durumunda talebiniz
niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Kanun kapsamındaki başvurularınızı ve talepleriniz, “ https://www.mesitas.com.tr/” web adresinde
bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak,
"Cihangir Mah. Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk. No:4 D Blok K:1 Avcılar/ İstanbul " adresine bizzat
teslim edebilir veya Noter kanalıyla iletebilir, ......................@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik
imzalı ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik postayla (KEP) veya ilgili kişi tarafından veri
sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresini kullanmak suretiyle iletebilir. Mesitaş başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun
olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda
gerekçeleriyle bildirilir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Mesitaş tarafından revize edilebilir. Revizyonun
söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışan /çalışan adaylarına ve müşterilere
bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline “ https://www.mesitas.com.tr/”
linkinden, ulaşabilirsiniz.
Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasını öğrenmek ve
izlemek için lütfen https://www.mesitas.com.tr/” adresini ziyaret ediniz veya yukarıda açıklandığı
şekilde şirketimiz ile irtibata geçiniz.

