
MALTESER INTERNATIONAL TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 
ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI 
 

Malteser International Türkiye Temsilciliği 
tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu hükümlerine uygun olarak tarafıma sunulan 
aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve 
tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul 
ediyorum. Malteser International Türkiye Temsilciliği’nin, 
10 yıl süre ile, özel nitelikli kişisel verilerim (sağlık verisi, 
cinsel hayata ilişkin veriler, biyometrik ve genetik veriler; 
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi; ırk, etnik köken; 
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler; 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer 
inançlar; kılık ve kıyafet bilgisi) de dahil olmak üzere kişisel 
verilerimin Temsilciliğin yasal ve akdi yükümlülüklerini 
yerine getirmesi, ileride açılabilecek iş ilanları için tarafımla 
iletişime geçilebilmesi, işe alım, maaş ödeme, muhasebe 
ve sosyal güvenlik süreçlerinin işletilmesi, İnsan Kaynakları 
departmanında personel dosyamın tutulması, her türlü 
performans değerlendirme, disiplin, ve benzeri idari 
işlemlerde  kullanılması ve diğer benzer olağan iş ve 
işlemlerde kullanılması amaçlarıyla işlemesine, 
kaydetmesine, saklamasına, paylaşmasına ve üçüncü 
kişiler ile yurtdışı dahil olmak üzere aktarmasına, konu 
hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde, herhangi bir 
etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” ile 
açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 
 
 

Açık Rıza Veren Kişinin;  
 
Adı :  
 
Soyadı :  
 
İmzası : 
 
Tarih : 

 

MALTESER INTERNATIONAL TURKEY 
EMPLOYEE’S DECLARATION OF EXPLICIT CONSENT TO 

THE PROCESSING OF PERSONAL DATA  
 

I, hereby, acknowledge that I have completely 
read and fully understood the clarification text that is 
explained by Malteser International Turkey and which I am 
provided with pursuant to the provisions of the Law 
No.6698 on the Protection of Personal Data and do hereby 
accept and confirm that necessary information have been 
given and accordingly I am duly informed.    
 I, hereby, confirm, declare and guarantee that I, by 
signing this “Explicit Consent Declaration” without any 
influence, pressure and hesitation, freely and willingly give 
my express and unambiguous consent to Malteser 
International Turkey to, for a period of 10 years, process, 
record, store, share and transfer (including transfers to 
third persons and cross-border transfers) my personal 
data including my personal data of special nature (health 
and sex life related data; biometric and genetic 
information; data regarding the membership to 
associations, foundations or (labor) unions; race, ethnicity; 
convictions and data concerning security measures; 
political opinions; philosophical opinions and beliefs; 
religion, sect or other beliefs; appearance) in order for 
Malteser International to fulfill its legal and contractual 
obligations and also for the purposes of contacting me for 
future vacancy opportunities, recruitment, wage payment, 
management of accounting and social security processes, 
maintenance of my personnel file within the department 
of human resources, usage within the context of all kinds 
of performance evaluation and of any administrative 
transactions such as and similar to discipline procedures 
and for usage in other similar ordinary works and 
transactions. 
 

Person giving explicit consent:  
 
Name  :  
 
Surname :  
 
Signature : 
 
Date  : 

 
 

 
 


