
ADI SOYADI                    :………………………………………………………………………………………………..

DOĞUM TARİHİ ( YIL )                    :……....………………..

CİNSİYETİ                    :BAY BAYAN

ASKERLİK DURUMU                    :YAPTI YAPMADI MUAF TECİLLİ

ADRESİ ( İL/İLÇE )                    :İL : ……..……………………………………………………                 İLÇE : ……………………………………………………………

TELEFON NUMARASI                    :EV : ………………………………………     CEP : ………………………………………     İŞ : ……………………………………….

E-MAİL                    :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SÜRÜCÜ BELGESİ                    :VAR İSE SINIFI YOK

BAŞVURU YAPILAN BÖLÜM        : 1-………………………………………….        2-………………………………………..       3- ………………………………………..

ÖĞRENİM DURUMU                    :

YÜKSEKLİSANS

LİSANS

ÖNLİSANS

LİSE

İLK-ORTAOKUL

İŞ TECRÜBESİ                    :

KULLANABİLDİĞİNİZ BİLGİSAYAR PROGRAMLARI :

YABANCI DİL BİLGİSİ                    :

BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER BİLGİLER     :    

Başvurmak için lütfen İş Başvuru Formu'nu doldurup fax veya e-mail ile gönderiniz.

Fax: 0 256 554 63 54 e-mail : i.k@soke.com.tr TARİH : …………/…………/……………

İŞ BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (“Söke Değirmencilik” veya “Şirket) 

tarafından çalışan adayı/stajyer iş  başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ile bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin 

yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak Şirketimize iletilen iş başvuru formları/özgeçmişler yoluyla toplanmakta olup yasal zorunluluk haricinde aktarılmamaktadır. Yasal 

zorunluluğun bulunması durumunda ise söz konusu kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı Şirketimize iletebilirsiniz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için internet sitemizde 

(www.soke.com.tr) yayımlanan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı” inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Beyanı

Staj başvuru formunuzda/özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizin aydınlatma metninde bilginize sunulan kapsamda Şirketimiz tarafından çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin 

yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ile bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik 

faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini,  iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine onay veriyorum.

GİRİŞ VE AYRILIŞ TARİHİGÖREVİNİZÇALIŞTIĞINIZ İŞYERİ ADI

FOTOĞRAF

OKUL ADI BAŞLAMA ve BİTİRME TARİHİ BÖLÜM

Onay İmza


