İŞ BAŞVURU VE BİLGİ FORMU
KİMLİK BİLGİLERİ
Adı, Soyadı
TC Kimlik No
Doğum Yeri Doğum Tarihi
Adresi
Telefonu
E Posta Adresi
Askerlik Durumu
Adresi
Medeni Durumu
EĞİTİM ÖĞRENİM
BİLGİLERİ
İlköğretim
Lise
Yükseköğrenim
Lisans Üstü
Diğer
Yabancı Dil Biliyor musunuz?
Derecesi
Bilgisayar Kullanma ve
Programlar
Sürücü Belgeniz var mı? Sınıfı

Fotoğraf

Ev:

Evli
(

Biyometrik
Fotoğraf
Olmamalı

Cep:

)

Bekâr ( )
Okul Adı ve Bölümü

Mezuniyet Durumu
Derecesi

12123-

Katıldığınız Kurslar

Konusu

Süresi

Kursun Alındığı Yer

Süresi

Ayrılış Sebebi

12İş Deneyimleriniz

REFERANSLAR

İşyeri ve Görev
12Adı Soyadı-İşyeri
123-

Telefon Numarası

GÖREVLE İLE İLGİLİ
BİLGİLER
İş Başvurusu Yapılan Görev
Bu İş Başvuru ve Bilgi Formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek
bilgilerimi en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam
halinde bu durumun anlaşılmasıyla her hangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son
verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin
uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim. Arka sayfadaki 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metnini Okudum Anladım.
Tarih : ..... / ..../……

Ad / Soyad / İmza

TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA
ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (“TMUD” veya “Dernek”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem
veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Derneğimiz çalışan adayı olmanız nedeniyle Derneğimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz dernek
tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak;
aşağıdaki amaç kapsamında işlenmektedir.
 Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kişisel Veri

Veri Kategorisi
Kimlik Verisi

Ad-soyad, kimlik numarası, doğum tarihi gibi.

İletişim Verisi

Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi gibi.

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim
bilgileri gibi.

Özlük

Özgeçmiş bilgileri gibi.

Diğer

Askerlik durumu gibi.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla topluluk
derneklerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Aktarılan kişisel verileriniz Kanun’un 8.
maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.
5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin
kurulmasından sonra ve devamı boyunca derneğimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin
edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile
kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.
Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
6. ÇALIŞAN ADAYLARININ SAHİP OLDUĞU HAKLAR
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Derneğimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki
konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmez
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
İlgili kişiler, Kanun’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir.
Dernek başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz)
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak
veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.
İlgili Kişi, iş bu Aydınlatma Metin ’ine konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt
etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Derneği
bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. İlgili Kişinin doğru ve güncel bilgi
sağlamamış olması halinde, derneğin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
İş bu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde TMUD tarafından revize edilebilir. Revizyonun
söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak İlgili Kişiye bilgilendirme yapılacaktır.
“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline, www.tmud.org.tr sayfamızdan
veya Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nin Teşvikiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi No: 29 Yusuf
Bey Apartman. Kat:1 Daire: 2 Şişli/İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını
düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza ile başvuru yöntemleriyle
Derneğimize iletebilirsiniz.

