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Ravago Türkiye* Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca 

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni Formu 

 

Tarafınızca veri sorumlusu sıfatıyla Ravago Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan sonra 

“Ravago Türkiye” olarak anılacaktır.) ile paylaşılan kişisel verileriniz Çalışan Adayı 

Aydınlatma Metni’ nde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair 

mevzuatta belirtilen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda işlenmekte ve Aydınlatma metninde 

yazılı 3. kişilere aktarılabilmektedir. Aydınlatma Metni’ ni okuyup, anlamanızı takiben kişisel 

verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine rıza vermeniz halinde aşağıdaki formu 

imzalayıp, tarafımıza iletmenizi rica ederiz.  

 

Ravago Türkiye bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında 

Ravago Türkiye ile paylaştığım sağlık, ceza mahkumiyeti verilerim, dernek/vakıf/sendika 

üyelik bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerimin ve mülakat aşamasına geçmem halinde 

akıllı mülakat sistemi ile alınan ses ve görsel video kaydı kişisel verilerimin Şirket bünyesindeki 

açık pozisyona yaptığım iş başvurusunun değerlendirilerek iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi, 

mülakat sürecinin yürütülmesi, ve  işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya 

çıkabilecek uygun bir pozisyon için tekrar değerlendirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ve 

Ravago Türkiye’ye sunmuş olduğum özgeçmişim ve sunmam halinde diğer belgelerde yer alan 

ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerimin Ravago Türkiye tarafından KVKK’ na 

uygun olarak işlenmesi ve Ravago Türkiye’nin iş ve faaliyetlerini yürütmesi amacına yönelik 

olarak 3. Kişilerle paylaşılması hakkında Veri Sorumlusu tarafından aydınlatıldığımı beyan 

ederim.  

 

Başvuru sırasında iletmiş olmam halinde sağlık ve ceza mahkûmiyeti bilgileri ile 

dernek/vakıf/sendika üyeliği gibi özel nitelikli kişisel verilerimin Ravago Türkiye tarafından 

yukarıda ve Aydınlatma Metni’nde aktarılan amaçlar doğrultusunda işlenmesine, muhafaza 

edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ederim.  

 

Aydınlatma metni ile tarafıma bildirilen veri işlemi amaçları kapsamında yine Aydınlatma 

Metni’nde  özgeçmişimde yer vermem halinde Ravago Türkiye tarafından işlenebileceği 

belirtilen kişisel verilerimin diğer grup şirketleri, sunucuları yurtdışında bulunan bilişim 

sistemleri vasıtasıyla işlenmeleri kapsamında yurt dışına, Ravago Group’un yurt dışında 

bulunan hissedarına ve grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına işlenmesine, 

grup şirketlerindeki ilgili pozisyon yöneticileri  ve iş ortakları (İnsan kaynakları faaliyetleri için 

destek alınan şirketler, bilişim sistemleri destek hizmeti sağlayan şirketler, grup içerisinde 

mevcut olan insan kaynakları personeli vb.) ile paylaşılmasına ve tarafımla iletişime 

geçilmesine, rıza gösterdiğimi beyan ederim.  

 

Adı Soyadı:  
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