
AÇIK RIZA METNİ

Başvurumla ilgili olarak tarafıma sunulan ve okuduğum Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri
Anonim Şirketi (“Foreks”)Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Çalışan Adayı 
Aydınlatma Metni başlıklı metin kapsamındaki amaç ve detaylarla sınırlı ve bağlı olmak kaydıyla; 
Foreks ile iş başvurum dolayısıyla paylaşmış olduğum kimlik, iletişim, meslek ve özgeçmiş 
verilerimin, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Foreks 
tarafından yetkili özel hukuk kişileri, iş ve çözüm ortaklarına (ör.insan kaynakları danışmanları, 
teknoloji çözüm ortakları) aktarılmasına ve yurtiçi ya da yurtdışındaki güvenli sunucu veya bulut 
tabanlı ortamlarda (drive vb.) saklamasına açık rızam ile muvafakat ediyorum.



- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
- Kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- Kanun’a veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel 
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

- Kişisel verilerinizi kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 
halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı, 
https://foreksdigital.com/kvkk.pdf internet adresinden ulaşabileceğiniz kişisel veri 
sahibi başvuru formunu doldurmak suretiyle veya aşağıdaki yollardan biriyle Foreks’e 
iletebilirsiniz.  

- Yeşilce Mah. Girne Cad. Diken Sokak Beyaz İş Merkezi No:2/2 Kağıthane/İstanbul 
adresinde bizzat başvuru yaparak veya 

- info@foreks.com e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresi (KEP) üzerinden veya 
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Foreks’e daha önce bildirilen ve 
Foreks’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adreslerini kullanarak. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız 
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi 
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre 
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

 


