
                                                       
 

 

Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, 
kişisel verilerimin Dent Group tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, 
kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel 
verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen 
kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere aşağıda onay verdiğim yazılı 
kişisel verimin, Dent Group tarafından işlenmesine, kaydedilmesine ve saklanmasına, 
raporlanmasına, ilgili Yönetmeliğin izin verdiği durumlarda ilgili  kurumlara aktarılmasına, hizmet 
sözleşmesinden kaynaklı olarak vermiş olduğum kişisel verilerimin, tamamen veya kısmen, otomatik 
olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, depo edilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi gerçekleştirilecek her türlü işleme işbu açık rıza beyan formu imzalanma tarihinden 
önce kaydedilmiş olan verilerin saklamasına, güncellemesine, mevzuatın izin verdiği işlemlerin 
yapılmasına, sınıflandırılabilmesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve ilgili 
Yönetmeliklerinde sayılan şekillerde aktarabilmesine, İnsan Kaynakları veya ilgili diğer birimlerin veri 
tabanında mevcut bulundurulmasına 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; 

 
• Ad-soyad, lokasyon bilgisi, telefon numarası, elektronik posta adresleri ve sair iletişim verileri, 

doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, mesleki deneyim bilgileri, medeni durum, sabıka kaydı bilgisi, 
gibi bilgileri içeren v.b. bilgiler. 

• Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin 
kişisel veriler; kamera kayıtları, Web sitesi ve mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında elde 
edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, 
anketler, form bilgileri ve konum verileri. 

Dent Group  tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında aydınlatma metnini 
ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum. 

 


