AS TEKNOLOJİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL
VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

1.

AMAÇ

Amaç Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), AS TEKNOLOJİK
İNŞAAT

SANAYİ

VE

TİCARET

ANONİM

ŞİRKETİ

tarafından

(“Şirket”)

gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve
esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Şirket; Stratejik Planda belirlenen misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; Şirket
çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel
verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını
etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir. Kişisel verilerin
saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan
Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir.

2.

KAPSAM

Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla, şirket paydaşları, şirket yetkilileri, şirket ve grup şirket müşterileri,
potansiyel müşteriler şirket iş ortakları, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz ve üçüncü kişiler
başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu
belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır.
Şirketimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri
Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Şirketimiz çalışanları için, Çalışanlar için
Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası uygulanacaktır.

3.

TANIMLAR

Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi
kategorisi.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan : Kişisel Verileri Koruma Şirket personeli
Ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği,
değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel
vb. diğer ortamlar.
Hizmet Sağlayıcı : Kişisel Verileri Koruma Şirketu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde
hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. Kanun :
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak
gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları
ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla
ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami
muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri
güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri.

Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan
kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden
aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt
sistemi. Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
VERBİS : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Yönetmelik : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

4.

SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMI

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta
olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve
farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve
kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm
ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında
sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.
Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve
görev tanımlarına ait dağılım Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Saklama ve imha süreçleri görev dağılımı


UNVAN



GÖREV



Genel Müdür/(Özel bir birim



Çalışanların politikaya uygun

varsa)Sorumlu Müdür

hareket

etmesinden

sorumludur.


IT Sorumlusu



Politika’nın
ihtiyaç
çözümlerin
sorumludur

uygulanmasında
duyulan

teknik

sunulmasından



Veri Yönetimi Birimi/ Veri
Sorumlusu



tarafından

Politika’nın
ihtiyaç

duyulan

sorumlusu

görevlendirilen personel

edilen

uygulanmasında
ve

veri

tarafından

tevdi

görevlerin

ifasından

sorumludur


Diğer Birim amirleri



Görevlerine
Politikanın

uygun

olarak

yürütülmesinden

sorumludur.

5.

KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun
olarak güvenli bir şekilde saklanır. Tablo 2: Kişisel veri saklama ortamları
ELEKTRONİK ORTAM

ELEKTRONİK

OLMAYAN

ORTAMLAR
Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, Kağıt, Manuel veri kayıt sistemleri
veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.) Yazılımlar (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
(ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)  Bilgi Yazılı, basılı, görsel ortamlar
güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit
ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.
) Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) Mobil
cihazlar (telefon, tablet vb.) Optik diskler (CD,
DVD vb.) Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza
Kart vb.) Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi,
Şirket faaliyeti kapsamında yönetilen sosyal
medya ve iş ağı hesapları (Linkedin, Kariyer.net,
Instagram gibi)

6.

SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı olarak ilişkide bulunulan
üçüncü kişilerin, Şirketların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna
uygun olarak saklanır ve imha edilir.
Şirketimiz uhdesindeki kişisel verileri;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilmesi ilkelerine uygun olarak işlemektedir.

7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,



Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,



Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,



KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,



İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,



Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
8. Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK
Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda
10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:


Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.



Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını
ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya
bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.



Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev
ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici,
koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.



Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine
ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri
sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan diğer haklarını
ileri süremezler:
(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması.
(2) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin
işlenmesi.
(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması
için gerekli olması.

(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
7.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle
Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:
(1) Şirketimizden temin edilen başvuru formunun ıslak imzalı olarak imzalandıktan
sonra MASLAK MAHALLESİ MASLAK MEYDAN SK. BEYBI GIZ PLAZA A
BLOK Apt. NO: 1/31 SARIYER/İSTANBUL adresine şahsen iletilmesi
(2) Şirketimizden temin edilen başvuru formunun ıslak imzalı olarak imzalandıktan
sonra MASLAK MAHALLESİ MASLAK MEYDAN SK. BEYBI GIZ PLAZA A
BLOK Apt. NO: 1/31 SARIYER/İSTANBUL adresine noter vasıtası ile gönderilmesi
(3) Şirketimize ait … e-mail adresine elektronik posta gönderilmesi


Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün
değildir.



Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin
olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel
vekâletname aslı ibraz edilmelidir.



Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda
bağlantı sağlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili
Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara
İlişkin Başvuru Formu”nu dolduracaklardır. Bu formda yapılacak başvurunun
yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.



Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu
ücretin yatırılması usulü Başvuru Formunda belirtilecektir. Bu ücretin tarif edilen
usule uygun olarak yatırılmaması halinde başvurular dikkate alınmayacaktır.
Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı Kapsamında

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun
reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap
verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her
hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette
bulunabilir.
Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi
Kişisel veri sahibinin, bu bölümün yukarıda yer alan usule uygun olarak talebini
Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır.
Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği
Bilgiler
Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek
adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer
alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru
yöneltebilir.
Şirketimizin, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı
Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini
açıklayarak reddedebilir:
(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
(2) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler
kapsamında işlenmesi.

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
(5) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.
(6) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin
işlenmesi.
(7) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için
gerekli olması.
(8) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik
ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
(9) Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali
olması
(10) Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
(11) Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
9.

İş bu belge kapsamında şirketimizin aşağıdaki temel ilkeleri

benimseyerek Kişisel veri politikasını yönetmektedir.
 Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza etme,
 Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere
aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti
gösterme.

 Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı
olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun
güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu
kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
10. VERİLERİN AKTARILMASI VE AMACI
Veri Aktarımı

Veri Aktarım Amacı

Yapılabilecek
Kişiler
Şirket İş
Ortakları
Grup
Şirketleri

Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Şirketleri
ile işbirliği, projeler, ürün ve hizmet alımları
Şirket’in, bağlı bulunduğu gruba bağlı şirketlerin katılımını
gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirket

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in şirketler hukuku,

Paydaşları

etkinlik yönetimi ve Şirkete ilişkin iletişim süreçleri kapsamında
yürüttüğü faaliyetlerin amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Şirket
Yetkilileri

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirket’in ticari faaliyetlerine
ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması
ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Hukuken

İlgili kamu Şirket ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep

Yetkili Kamu Şirket ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.
ve Kuruluşları
Hukuken

İlgili özel hukuk kişilerinin mevzuat hükümleri uyarınca hukuki

Yetkili Özel Hukuk yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.
Kişileri

11.

VERİ KATEGORİLERİ

Kişisel Veri AÇIKLAMASI
Sahibi
Kategorisi
Müşteri

Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın
Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan
gerçek kişiler

Potansiyel

Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu

Müşteri

ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
değerlendirilmiş gerçek kişiler

Ziyaretçi

Şirketimizin sahip olduğu veya bir organizasyon gerçekleştirdiği fiziksel
yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret
eden gerçek kişiler

Üçüncü Kişi Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem
güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve
menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler
Çalışan

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve

Adayı

ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Şirket

Şirketimizin hissedarı olan gerçek kişiler ya da tüzel kişi hissedarların gerçek

Hissedarı

kişi temsilcileri

Şirket

Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve Şirketimizce yetkilendirilen diğer

Yetkilisi

gerçek kişiler

İşbirliği
İçerisinde

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı,

Olduğumuz

tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışanlar, bu kurumların

Kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Çalışanları,
Hissedarları

ve
Yetkilileri

KİŞİSEL VERİ

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI

KATEGORİZASYONU

Kimlik Bilgisi

ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba
adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet,
nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK
numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu
açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt
sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi
bilgiler.

Lokasyon Verisi

Şirketlerin çalışanlarının Şirket araçlarını kullanırken
bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu,
seyahat verileri v.b.

Görsel/İşitsel Bilgi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu
açık olan;
fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile kişisel veri içeren
belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü
operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen
bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakın

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri

Bilgisi

sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri
sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin
ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri
gibi bilgiler

Fiziksel Mekân

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında

Güvenlik Bilgisi

alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari
güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Risk Yönetimi Bilgisi

Teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel
kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun
olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler

Finansal Bilgi

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin
tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge
ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Özlük Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan
gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin
elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari
teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları
ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya
Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen
kişisel veriler

Yan Haklar ve

Çalışanlara veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan diğer

Menfaatler Bilgisi

gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve
menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif

kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen
kişisel verileriniz
Hukuki İşlem ve Uyum

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası

Bilgisi

ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum
kapsamında işlenen kişisel verileriniz

Denetim ve Teftiş

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu

Bilgisi

kapsamında işlenen kişisel verileriniz

Özel Nitelikli Kişisel

6698 Sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesinde belirtilen veriler

Veri
Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım
alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek
pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu
işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikayet Yönetimi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması

Bilgisi

ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Olay Yönetim Bilgisi

Şirketimizin, çalışanlarının, hissedarlarının etkileme potansiyeli
olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler

12.

SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER VE MEŞRU AMAÇLAR
Şirket uhdesinde bulunan bilgiler ilgili mevzuat hükümleri gereğince saklanır.
(4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 sayılı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sağlığı

Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık
ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gibi)
Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında
ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve
koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması
Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin
alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya
üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru
menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri
sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle
rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,
kanunlarda öngörülen hallerde,
Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde
bulunmak için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

Şirket politikamıza göre mevcut faaliyetler ve gelecekte işlenebilecek veriler bakımından
aşağıdaki haller meşru işleme amacı olarak kabul edilmektedir.


Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi



Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması ve
onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,



Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,



Veri tabanlarının oluşturulması,



İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların
giderilmesi, Grup Şirketleri’nin personel temin süreçlerine ve ilgili mevzuata uyum
konusunda destek olunması



Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası



Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası



İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,



Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve
yönetilmesi,



Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,



Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve
icrası,



Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve
talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,



Etkinlik yönetimi,



İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,



Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,



Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası



Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası



Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası



Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi



Etkinlik yönetimi



Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi



Hukuk işlerinin takibi



İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması



İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası



İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası



İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi



Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası



Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası



Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası



Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası



Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası



Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi



Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi



Müşterinin satın aldığı araçlara ilişkin özel kasko poliçesi oluşturulması ve takibi



Personel temin süreçlerinin yürütülmesi



Satış sonrası destek hizmetleri



Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine
getirilmesi



Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini



Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası



Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası



Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak
yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası



Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası



Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini



Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası



Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası



Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi



Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi



Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası



Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası



Üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası



Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası



Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin
planlanması ve icrası



Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası



Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası



Ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve/veya pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası



Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması



Yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası



Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi



Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

13.

İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER

İmhayı Gerektiren Sebepler
 Kişisel verilerin İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin
değiştirilmesi veya ilgası
 İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde,
ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel
verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul
edilmesi,
 Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya
anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı
yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde;
Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel
verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen
silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

14.

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve
erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için
Kanunun 12 nci maddesiyle Kanunun 6. maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli
kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde
Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.
Teknik Tedbirler Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan
teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:
 Sızma (Penetrasyon) testleri ile Şirketimiz bilişim sistemlerine yönelik risk,
tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda
bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak
izlenmektedir.
 Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki
matrisi ile Kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
 Şirketin bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için
gerekli önlemler alınmaktadır.
 Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili
raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak
uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar
kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde
bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından buna uygun bir sistem
ve altyapı oluşturulmuştur.
 Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi
sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
 Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama)
sistemleri kullanılmaktadır.

 Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme
programları kullanılmaktadır.
 Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim
prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.
 Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel
nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri
yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
 Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği
elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik
anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların
güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli
olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği
fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak
yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
 Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli
olarak,kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır.
Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik
yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı
fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında
VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kağıt ortamı
yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler
tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli”
formatta gönderilmektedir.
Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda
sayılmıştır:


Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması,

iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer
mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.


Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik
sözleşmeleri imzalatılmaktadır.



Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik
uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.



Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri
aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.



Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.



Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.



Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

15.

VERİ İMHA TENİKLERİ

Kişisel verilerin silinmesi
VERİ KAYIT ORTAMI

İMHA TEKNİĞİ

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden
saklanmasını gerektiren süre sona erenler
için

sistem

yöneticisi

tarafından

ilgili

kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak
silme işlemi yapılır.
Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel
Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel
verilerden saklanmasını gerektiren süre sona
erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer
çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir
şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz
hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel
Veriler

Fiziksel

ortamda

tutulan

kişisel

verilerden saklanmasını gerektiren süre sona
erenler için evrak arşivinden sorumlu birim
yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir
şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz

hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak
şekilde

çizilerek/boyanarak/silinerek

karartma işlemi de uygulanır.
Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel
Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında
kişisel

tutulan

verilerden

saklanmasını

gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi
tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi
sadece

sistem

yöneticisine

verilerek

şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda
saklanır.

Kişisel verilerin yok edilmesi
Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel

Kâğıt

Veriler

ortamında yer alan kişisel

verilerden saklanmasını gerektiren süre sona
erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri
döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik / Manyetik Medyada Yer Alan
Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer
alan

kişisel

verilerden

saklanmasını

gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi,
yakılması veya toz haline getirilmesi gibi
fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.
Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan
geçirilerek yüksek değerde manyetik alana
maruz

bırakılması

suretiyle

veriler okunamaz hale getirilir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

üzerindeki

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi
hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesidir.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya
üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi
kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.
İmha ve anonim hale getirme işlemleri veri yönetimi birimi tarafından tutanak altına
alınır, tutanaklar 3 yıl boyunca saklanır.

16.

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;


Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle
ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;



Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;



Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer
alır.

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Veri Sorumlusu tarafından
görevlendirilen personel güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için
re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi ilgili personel/(varsa birim) tarafından
yerine getirilir.

Tablo 5: Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu
Veri Kategorisi

1-Kimlik

Veri Saklama Süresi
10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

2-İletişim

5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde

3-Lokasyon

5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde

4-Özlük

5-Hukuki İşlem

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

9-Risk Yönetimi

11-Mesleki Deneyim

13-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

16-Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve
Diğer İnançlar
Özel Nitelikli Kişisel Veri
17-Kılık Ve Kıyafet
Özel Nitelikli Kişisel Veri
20-Sendika Üyeliği
Özel Nitelikli Kişisel Veri

10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde
10 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde
1 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde
5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde
5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde
1 Ay Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde

5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde

5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde
5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

21-Sağlık Bilgileri

5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip

Özel Nitelikli Kişisel Veri
23-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik
Tedbirleri
Özel Nitelikli Kişisel Veri

17.

eden ilk periyodik imha süresinde

5 Yıl Saklama süresinin bitimini takip
eden ilk periyodik imha süresinde

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak
belirlemiştir. Buna göre, Şirkette her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi
gerçekleştirilir

18.

ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERE İLİŞKİN PROSEDÜR

Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı bir politika ve prosedürün
belirlenmiştir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,
• Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında
düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
• Gizlilik sözleşmelerinde bu konuya yer verilmektedir.
• Verilere erişim yetkisi ilgili envanter departmanında mevcut olup çalışma süreleri ile
sınırlıdır, yetki kontroller aylık periyotlarla yapılmaktadır.
• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılarak,
bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanter iade alınmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar,
elektronik ortam ise şifrelenmekte, veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem

kayıtlarının güvenli olarak loglanmakta, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik
güncellemelerinin sürekli takip edilmektedir. Verilere uzaktan erişim halinde en az iki kademeli
kimlik doğrulama sistemi kullanılır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği oda için
gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında kurumsal e-posta adresi, şifrelenmiş
taşınabilir bellekler ve sunucular arasında VPN kurularak veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.
Kağıt ortamındaki evraklara “gizlilik dereceli belge” ibaresi konulmaktadır.

19.

POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda
yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Veri Yönetimi Birimi
dosyasında saklanır.

20.

POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU, YÜRÜRLÜĞÜ

VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.
Politika, Şirketin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul
edilir.
Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Şirket yönetim kurulu (veya
yetkilendirilmiş birim veya müdürler) tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal
yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile özel arşivinde tarafından saklanır.

