
AÇIK RIZA METNİ 
 
 
PAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“PAKSAN”) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve 
PAKSAN’ ın Kişisel Verilerimi aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda 
bilgilendirildim.  
 
Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun 
olarak Şirketiniz PAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından, gerekli bilgilerin 
yasalar gereğince muhafazası, PAKSAN’ ın Müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya 
da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da 
sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların 
tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin 
sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve 
diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve 
işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için 
her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’ nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve 
kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’ 
nde belirtilen kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek 
şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum. 
 
 
 
Adı Soyadı:  
İmza:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AÇIK RIZA METNİ  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri 

sorumlusu olarak Bandırma-Bursa Karayolu 10. Km No:258 Bandırma Balıkesir adresinde 

yerleşik; Bandırma Ticaret Siciline 5740 sicil numarası ile kayıtlı PAKSAN MAKİNA SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş.   (“PAKSAN” ya da “Veri Sorumlusu”) *http://www.paksanmakina.com.tr] 

tarafından internet sitesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; 

tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

madde 5/2’da belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve 

bu amaçlarla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 

aktarılmasına dair aşağıda belirtilen hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:  

  

 Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,  

 Başvuru ve taleplerle ilgili sürecinin takibi ve değerlendirilmesi,  

 Aday personel bildirimlerinin yapılması,  

 Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,  

 Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin 

yürütülmesi, 

 

 

Adayın Adı Soyadı:  

İmza:  
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