
EĞİTİM VE BİLİM GÜCÜ DAYANIŞMA SENDİKASI 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  

AÇIK RIZA BEYANI 

 

EĞİTİM VE BİLİM GÜCÜ DAYANIŞMA SENDİKASI (Sendika) tarafından, 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince; kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel 

verilerimin (kan grubu), iletişim bilgilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya 

elektronik ortamda verilen kimliğimi ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye 

yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma 

Sendikası tarafından işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında yapılan iş gereğince hizmetin 

verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve 

kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve iletişim 

verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen, kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler; ad, soyad, T.C. Kimlik 

numarası, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, kan grubu, öğrenim durumu, 

kadro unvanı, SGK numarası, imza bilgileri vb. bilgiler, 

 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; iletişim bilgilerinin bulunduğu veriler; telefon numarası, adres, e-mail 

adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler, 

 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; güvenlik ve iş akışı amacı ile kayıt tutma sureti ile edinilen veriler; 

 

• Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya 

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan 

şekilde işlenen; Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikasına yöneltilmiş olan her türlü talep 

veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin ve 

iletişim bilgilerimin Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası tarafından yasadaki esaslar 

çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına ve Eğitim ve Bilim 

Gücü Dayanışma Sendikası yönetim kurulunun belirlediği sponsor şirketler ve paydaşlar ile 

ticari amaçla paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.  
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