
   

 

 

RÖNESANS REASÜRANS VE SİGORTA BROKERLİK ANONİM ŞİRKETİ   
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞANAYDINLATMA METNİ VE AÇIK 

RIZA BEYANI 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu 

maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Rönesans Reasürans Ve Sigorta 

Brokerlik Anonim Şirketi  (“Rönesans”) tarafından hazırlanmıştır.  

MERSİS Numarası: 735078999600014 

Adresi: Nidakule Ataşehir Kuzey | Barbaros Mh. Begonya Sk. No 3 Kat 14 Ofis 143 Ataşehir 

/ İSTANBUL 34746 

Telefon: +90(216) 290 24 37         E-mail: info@ronesansbroker.com 

 

Rönesans, çalışan adaylarına  ait: Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC. kimlik no, 

cinsiyet bilgisi, adres, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (kep), telefon no, özgeçmiş 

bilgileri, askerlik bilgileri, hukuki işlem, meslek içi eğitim bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, 

sertifikalar,çalışma verileri, son çalışılan şirket bilgileri, imza verilerini; çalışan adayı/stajyer seçme ve 

yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, 

faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim 

faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı/güvenliği 

faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının 

yürütülmesi amacıyla işlemektedir. 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için 

gerekli olması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak işe alım ve yerleştirme 

işlemlerinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik 

yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.  

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşabilmektedir. 

KVKK Politikasında ve yukarıda ayrıntıları belirtilen, kimlik, iletişim, mesleki deneyim, ilgili kişinin 

temel hak ve özgürlüğünü zedelememek kaydıyla veri sorumlusunun meşru bir menfaati çerçevesinde 

veya sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması durumlarında yurtdışında bulunan kişilere veya 

firmalara aktarılabilecektir. 

 

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını 

https://www.ronesansbroker.com/ adresinde bulunan Rönesans Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Rönesans’a ileterek yapabilir.  

AYDINLANMA BEYANI 

 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Rönesans Kişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi 

kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim. 

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                     T.C. Kimlik No: ................................... 

Tarih           :..../...../...........                                                                             İmza 

 

 

 

 

 

 

tel:+90(216)%20290%2024%2037
tel:info@ronesansbroker.com
https://www.ronesansbroker.com/


   

 

 

AÇIK RIZA BEYANIM 

 

Veri sorumlusunun, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan 

 

KVKK Politikasında ayrıntıları belirtilen kimlik, iletişim,mesleki deneyim,Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları dışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerle, veri sorumlusunun ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüğünü zedelememek kaydıyla meşru bir menfaati çerçevesinde veya sözleşmenin ifası 

bakımından zorunlu olması durumunda yurt dışına aktarılmasını 

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                       Kabul Etmiyorum   

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................                T.C. Kimlik No: ................................... 

Tarih           :..../...../...........                                                                          İmza 

 

 


