
 

ISO 13485: 2016 Temel Eğitimi  

BAŞVURU FORMU 

T.C. Kimlik No  

Adı Soyadı  

Doğum Tarihi ve Yeri  

Mesleği  

 

İletişim Bilgileri 

Ev Adresi   

İş Adresi   

Cep Telefonu  

E-posta adresi  

 

Eğitim Bilgileri 

Öğrenim Durumu  Öğrenci                               Mezun      

Üniversite Adı  

Bölümü   

 

Biyomedikal Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu’na  

Yukarıda belirtmiş olduğum bilgilerin doğruluğu ile Biyomedikal Mühendisleri Derneği tarafından verilen ISO 
13485: 2016 Temel Eğitimi başvuru koşulları ile EK-1’de yer alan KVKK yükümlülüklerini kabul ettiğimi beyan 
ederim.  

İmza / Tarih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EK – 1 

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA 
AYDINLATMA METNİ 

Biyomedikal Mühendisleri Derneği (“Dernek”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem 
atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri 
sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar 
kapsamında işlemekte [1] ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen 
göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Biyomedikal Mühendisleri Derneği  

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla kişisel 
verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK tahtındaki haklarınız hakkında dernek üyelerimiz ve/veya 
dernek etkinliklerimizin katılımcıları olan sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 İşlediğimiz Kişisel Verileriniz 

Dernek ile olan üyelik ve katılımcı ilişkisine dayalı olarak, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü 
kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz: 

Kimlik Bilgileri: İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgisi. 

İletişim Bilgileri: İletişim adresi, telefon numarası ve e-posta adresi ile var ise Dernek’e tarafınızla 
iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numarası, faks numarası veya size 
ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgiler. 

Çalışma ve Eğitim Bilgileriniz: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu 
kapsamında zorunlu alan olarak yer alan Mesleki Bilgiler ve Eğitim Bilgileri bölümünde ilettiğiniz 
görev yaptığınız kurumun ismi, bu kurumdaki pozisyonunuz, departmanınız, işe başlangıç tarihi, 
toplam deneyim süresi ile mezun olduğunuz lisans üniversite adı, fakülte ismi, lisans mezuniyet 
tarihi ve öğrenim durumunuz. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Dernek’in doğrudan bu bilgileri işleme amacı olmamakla birlikte 
Dernek’e sunmuş olduğunuz kimlik belgesi ve fotoğraflar kapsamında dolaylı olarak edinilme 
ihtimali olan din, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan 
kıyafet, cihaz ve protezler). 

(Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi üyelerimize ve etkinlik katılımcılarına ait olduğu 
ölçüde KVKK tahtında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel 
Veri” olarak anılacaktır.) 

 

 

 

 


