
STAJ BAŞVURU FORMU

Doküman No FR-70/01/800
Sayfa No 1/2
Revizyon No 4
Revizyon Tarihi 18.12.2019
Yayın Tarihi 29.08.2016

BAŞVURU TARİHİ:

 BEŞİKTAŞ TERSANE A.Ş.  bünyesinde görev almayı tercih etmeniz nedeniyle,ilginize teşekkür ederiz.
 Müracaatınız nedeniyle size tek nüsha olarak verilen bu belgeyi kendi el yazınızla okunaklı ve doğru

olarak doldurunuz.
 Bu belgeyi doldurmanız halinde, siz ve nitelikleriniz hakkında bizi bilgilendirmiş olacaksınız. Bu belge

herhangi bir taahhüt belgemiz olmayıp, niteliklerinize uygun bir görev olduğu takdirde değerlendirilip
işleme tabi tutulacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kvkk) Kapsamında Aydınlatma Metni

İşbu stajyer alım faaliyeti kapsamında BEŞİKTAŞ TERSANE AŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.
İşe alım faaliyeti kapsamında siz değerli stajyer adaylarımızın bazı kişisel verilerini işlemekteyiz. Aşağıda
sizlerden talep edilen bilgilerin işlenme amacı ve hangi hukuki sebebe dayalı olarak işlendiği bilgisi her bölüm
için ayrı ayrı verilmiştir. İşlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bizlere iletebilirsiniz.

(Aydınlatma: Aşağıdaki bölümde tarafınızdan talep edilen kişisel veriler işe alımınızın değerlendirilmesi
amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5’te yer alan veri işleme şartlarından “Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartı kapsamında işlenmektedir.)

KİŞİSEL BİLGİLER

(Aydınlatma: Aşağıdaki bölümde tarafınızdan talep edilen kişisel veriler işe alımınızın değerlendirilmesi
amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5’te yer alan veri işleme şartlarından “Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel veri işlemenin gerekli olması” veri
işleme şartı kapsamında işlenmektedir.)
EĞİTİM KURS VE BAŞARILAR

Adı                         : Soyadı            :

Doğum Yeri           : Doğum Tarihi :

T.C Kimlik No        : Cinsiyet          :

Adres                     :

Telefon Numarası : Mail                 :

Üniversite Adı/ Bölüm/ Sınıf/Not Ortalaması :

Lise Adı / Bölüm                                                   :
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(Aydınlatma: Aşağıdaki bölümde tarafınızdan talep edilen kişisel veriler işe alımınızın değerlendirilmesi
amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5’te yer alan veri işleme şartlarından “Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel veri işlemenin gerekli olması” veri
işleme şartı kapsamında işlenmektedir.)

STAJ TECRÜBELERİNİZ

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar…

Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :

Katılmış Olduğunuz Kurslar      :

Katılmış Olduğunuz Projeler    :

Kullandığınız Bilgisayar Programları       :

Yabancı Dil Bilginiz Yazma        :                         Okuma:                                  Konuşma:

Staj Yaptığınız Kurum Adı Staj Yaptığınız Bölüm Adı Stajınızın Konusu Gün Sayısı

1

2

3

ŞİRKETİMİZDE …

Staj Yapmak İstediğiniz Departman    :

Staj Yapmak İstediğiniz Gün Sayısı    :

Staj Yapmak İstediğiniz Tarih Aralığı :

Stajınızın Konusu                                 :


