Kişisel verilerin korunması fotoğraf
kullanımına ilişkin muvafakat

Protection of personal data consent
for the use of photographs

Soyadınız:

Last name:

______________________

______________________

Adınız:________________________

First name: ________________________

Personel

Pers. No. _________________________

No._________________________

TRUMPF-Şirket:

TRUMPF-Company:

__________________________________
__________________________________

I hereby agree that TRUMPF MAkina
Sanayii A.Ş. as well as its affiliated
companies (together TRUMPF) may use
photographic images of me for the following
internal corporate purposes:

İşbu belgeyle TRUMPF Makina Sanayii
A.Ş. ile bağlı şirketlerinin (birlikte TRUMPF
olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen
kurumsal
gerekçelerle
şahsıma
ait
fotoğrafları kullanabileceğini kabul ederim:

•

•
•
•
•
•

•

TRUMPF iç personel yönetimi
yazılımında
kullanım
(mevcut
durumda bulut tabanlı yazılım olan
Workday ve SAP)
İletişim
yazılımında
kullanım
(Outlook, Skype gibi)
İç ağda kullanım
TRUMPF
organizasyon
şemalarında kullanım
Kurum içi özgeçmişlerde kullanım
Kurum içi oturma planlarında
kullanım

•
•
•
•
•

Use in the TRUMPF internal
personnel management software
(currently the cloud-based software
Workday and SAP)
Use in communication software (e.g.
Outlook, Skype)
Use on the intranet
Use in TRUMPF organisational
charts
Use for internal CVs
Use for internal seating plans

Insofar as it is possible to draw conclusions
about ethnic or racial origin, religion or
health (e.g., wearing glasses) from the
photographic image, my consent also
applies to this information.
I am entitled to revoke this consent at any
time with effect for the future and without
giving any reason in this regard by notifying
my Human Resources Department of my
revocation. In the event of revocation,

Fotoğraftan etnik veya ırksal köken, din
veya sağlık (gözlük takma durumu)
hakkında sonuç çıkarılması mümkün
olduğu sürece, muvafakatim bu bilgiler için
de geçerlidir.
Bağlı olduğum İnsan Kaynakları Bölümüne
bildirimde bulunarak herhangi bir gerekçe
göstermeksizin gelecekte geçerli olmak
üzere bu muvafakati dilediğim zaman iptal
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etmeye yetkiliyim. İptal durumunda,
TRUMPF fotoğrafları yukarıda belirtilen
gerekçelerle kullanmayı sonlandıracaktır.

TRUMPF will no longer use the
photographic images for the abovementioned purposes.

I am aware that this consent form is
submitted
voluntarily.
No
negative
consequence will result for me from either
not providing this consent or as a result of
revoking it.
If I have any questions about this consent, I
can always contact my supervisor or the
data protection officer.

İşbu muvafakat yazısının gönüllü olarak
verildiğini
biliyorum.
Bu
muvafakati
vermememden dolayı veya muvafakati iptal
etmem sonucunda şahsım adına olumsuz
bir sonuç ortaya çıkmayacaktır.
Bu muvafakat hakkında sormak istediğim
bir soru olursa, her zaman amirim veya veri
koruma görevlisi ile irtibata geçebilirim.

Şehir/Tarih/City/Date: ______________________________________

İmza/Signature: _______________________________________
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