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1.
1 BÖLÜM 1– GİRİŞ
1.1. G
GİRİŞ
Kişisel
K
verileerin korunm
ması, Edip Gayrimenkul Yatırım San
nayi ve Ticaaret Anonim
m Şirketi (“Ş
Şirket”) içinn
büyük
b
hassassiyet arz etmeekte olup Şirrketimizin önncelikleri araasındadır. Bu
u konunun enn önemli ayaağını ise işbuu
Politika
P
ile yyönetilen; Çalışan
Ç
Aday
yları’mızın, Çalışanların, Şirket Hisssedarları’nınn, Şirket Yeetkilileri’nin,,
Ziyaretçi’leri
Z
mizin, İşbirliği İçind
de Olduğum
umuz Kuru
umların (Teedarikçilerinn, Danışmaanların,…vb))
Çalışanları’nı
Ç
ın, Hissedarrları’nın ve Yetkilileri’’nin ve Üççüncü Kişi’llerin kişisell verilerinin
n korunmasıı
oluşturmaktad
o
dır.
Türkiye
T
Cum
mhuriyeti Anaayasası’na gö
öre, herkes, kendisiyle illgili kişisel verilerin
v
koruunmasını isteeme hakkınaa
sahiptir. Bir Anayasal haak olan kişiisel verilerinn korunması konusunda, Şirket, işbuu Politika ille yönetilen;;
Çalışan
Ç
Adayyları’nın, Çaalışanların, Şirket
Ş
Hisseddarları’nın, Şirket Yetkiilileri’nin, Z
Ziyaretçiler’in
nin, İşbirliğii
İççinde Olduğğu Kurumlarıın Çalışanlarrı, Hissedarlaarı ve Yetkillileri’nin ve Üçüncü Kişşi’lerin kişiseel verilerininn
korunmasına
k
gerekli özenni göstermektte ve bunu bbir şirket poliitikası haline getirmekteddir.
Bu
B kapsamdaa, ilgili mevzzuat gereğincce işlenen kiişisel verileriin korunması için Şirket tarafından gereken
g
idarii
ve
v teknik tedbbirler alınmaaktadır.
Bu
B Politika’dda kişisel verrilerin işlenm
mesinde Şirkeet’nin benim
msediği ve aşağıda sıralannan temel ilk
kelere ilişkinn
detaylı
d
açıklaamalarda buluunulacaktır:











Kişisel verrileri hukukaa ve dürüstlü
ük kurallarınaa uygun işlem
me,
Kişisel verrileri doğru ve
v gerektiğin
nde güncel tuutma,
Kişisel verrileri belirli, açık ve meşru amaçlar iççin işleme,
Kişisel verrileri işlendikkleri amaçla bağlantılı, ssınırlı ve ölçü
ülü işleme,
Kişisel veerileri ilgili mevzuatta
m
öngörülen veeya işlendikleeri amaç için gerekli olaan süre kadaar muhafazaa
etme,
Kişisel verri sahiplerinii aydınlatma ve bilgilenddirme,
Kişisel verri sahipleriniin haklarını kullanması
k
iççin gerekli siistemi kurmaa,
Kişisel verrilerin muhaafazasında geerekli tedbirleeri alma,
Kişisel veerilerin işleeme amacınıın gereklilikkleri doğrulltusunda üçü
üncü kişilerre aktarılmaasında, ilgilii
mevzuata ve KVK Kuurulu düzenleemelerine uyygun davranm
ma,
nmesine ve ko
korunmasına gerekli hassaasiyeti gösterrme.
Özel niteliikli kişisel veerilerin işlen

1.2. P
POLİTİKA
A’NIN AMACI
Bu
B Politika’nnın temel amacı, Şirket taarafından hukkuka uygun bir
b biçimde yürütülen
y
kişşisel veri işleeme faaliyetii
ve
v kişisel veerilerin koruunmasına yö
önelik benim
msenen sisteemler konussunda açıklaamalarda bu
ulunmak, buu
kapsamda
k
Çalışan Adayyları’mız, Çaalışanlarımızz, Şirket Hiissedarları, Şirket
Ş
Yetkiilileri, Ziyarretçi’lerimiz,,
İşbirliği İçindde Olduğumuuz Kurumlarrın Çalışanlarrı, Hissedarlaarı ve Yetkillileri ile Üçün
üncü Kişi’ler başta olmakk
üzere
ü
kişisel vverileri Şirkeetimiz tarafın
ndan işlenen kişileri bilgiilendirilerek şeffaflığı sağ
ağlamaktır.

1.3. K
KAPSAM
Bu
B Politika;; Çalışan Adayları’mız
A
zın, Çalışannlarımızın, Şirket
Ş
Hisseedarları’nın, Şirket Yeetkilileri’nin,,
Ziyaretçi’leri
Z
mizin, İşbirlliği İçinde Ollduğumuz Ku
Kurumların Çalışanları’nın
n, Hissedarlaarı’nın, Yetk
kilileri’nin vee
Üçüncü
Ü
Kişi’lerin otomaatik olan ya da herhangii bir veri kaayıt sisteminin parçası oolmak kaydıy
yla otomatikk
olmayan
o
yollarla işlenen tüm
t
kişisel verilerine
v
ilişşkindir.
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Yukarıda
Y
bellirtilen kateggorilerde yer alan kişisell veri sahipleeri gruplarına ilişkin işbuu Politika’nıın uygulamaa
kapsamı
k
Polittika’nın tam
mamı olabilecceği gibi (örnn. Ziyaretçi’m
miz de olan Çalışan Adaayları’mız gib
bi); yalnızcaa
bir
b kısım hükkümleri de (öörn. yalnızca Ziyaretçi’lerrimiz gibi) olabilecektir.

1.4. P
POLİTİKA
A’NIN VE İLGİLİ ME
EVZUATIIN UYGUL
LANMASI
Kişisel
K
verileerin işlenmessi ve korunm
ması konusunnda yürürlük
kte bulunan ilgili kanunii düzenlemeller önceliklee
uygulama
u
allanı bulacakktır. Yürürlü
ükte bulunaan mevzuat ve Politikaa arasında uyumsuzluk
k bulunmasıı
durumunda,
d
Şirket yürüürlükteki meevzuatın uyggulama alan
nı bulacağını kabul etm
mektedir. Po
olitika, ilgilii
mevzuat
m
tarrafından orrtaya konulan kurallaarın Şirket uygulamalları kapsam
mında somu
utlaştırılarakk
düzenlenmesi
d
inden oluştuurulmuştur. Şirket,
Ş
KVK
K Kanunu’nd
da öngörülen
n yürürlük sü
sürelerine uy
ygun harekett
etmek
e
üzere ggerekli sistem
m ve hazırlık
klarını yürütm
mektedir.

1.5. P
POLİTİKA
A’NIN YÜR
RÜRLÜĞÜ
Ü
Şirket
Ş
tarafınndan düzenlenerek 7 Nisan
N
2018 tarihinde yürürlüğe
y
giren
g
Politikka 02.07.201
19 tarihindee
güncellenmiş
g
ştir.
Politika
P
Şirkket’in interneet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahipleerinin talebii üzerine ilg
gili kişilerinn
erişimine
e
sunnulur.

2.
2 BÖLÜM 2 – KİŞİSE
EL VERİL
LERİN KOR
RUNMASIINA İLİŞK
KİN HUSUSSLAR
Şirket,
Ş
KVK Kanunu’nunn 12. maddessine uygun oolarak, işlemeekte olduğu kişisel
k
verileerin hukuka aykırı
a
olarakk
işşlenmesini öönlemek, verrilere hukukaa aykırı olaraak erişilmesini önlemek ve verilerinn muhafazasıını sağlamakk
iççin uygun ggüvenlik düzzeyini sağlam
maya yöneliik gerekli teeknik ve idaari tedbirlerii almakta, bu kapsamdaa
gerekli
g
denetiimleri yapmaak veya yapttırmaktadır.

2.1. K
KİŞİSEL VERİLERİ
V
İN GÜVEN
NLİĞİNİN SAĞLANM
MASI
2.1.1. Kiişisel Verillerin Huku
uka Uygun İşlenmesin
ni Sağlamak
ak için Alın
nan Teknik
k
ve İdari Tedbirler
Şirket,
Ş
kişisell verilerin huukuka uygun
n işlenmesinii sağlamak iççin, teknolojik imkânlar ve uygulam
ma maliyetinee
göre
g
teknik vve idari tedbirrler almaktad
dır.
U
İşlenm
mesini Sağlamak için Alınan
A
Tekniik Tedbirlerr
(i) Kişiisel Verileriin Hukuka Uygun
Şirkket tarafındaan kişisel veerilerin hukuuka uygun işlenmesini sağlamak
s
içiin alınan baaşlıca teknikk
tedbbirler aşağıdaa sıralanmak
ktadır:










E
Erişim loglarrı düzenli olaarak tutulmak
aktadır.
G
Gerektiğindee veri maskelleme önlemii uygulanmak
ktadır.
G
Güncel anti-vvirüs sistemlleri kullanılm
maktadır.
G
Güvenlik duvvarları kullan
nılmaktadır.
K
Kişisel veri içeren
i
fizikseel ortamlara giriş çıkışlarrla ilgili gereekli güvenlikk önlemleri allınmaktadır.
K
Kişisel veri içeren
i
fizikseel ortamlarınn dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güüvenliği sağllanmaktadır.
K
Kişisel veri içeren
i
ortamların güvenliiği sağlanmaaktadır.
K
Kişisel verileer yedeklenm
mekte ve yeddeklenen kişisel verilerin güvenliği dee sağlanmakttadır.
L
Log kayıtlarıı kullanıcı müdahalesi
m
olm
lmayacak şek
kilde tutulmaaktadır.
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nmesini Sağ
ğlamak için Alınan İdarri Tedbirler
(ii) Kiişisel Verilerrin Hukuka Uygun İşlen
Şirkket tarafındaan kişisel veerilerin hukuuka uygun işlenmesini sağlamak iççin alınan başlıca
b
idarii
tedbbirler aşağıdaa sıralanmak
ktadır:
 Ç
Çalışanlar, kişisel
k
verilerrin korunmassı hukuku vee kişisel verilerin hukukaa uygun olarak işlenmesii
kkonusunda bilgilendirilm
b
mekte ve eğitiilmektedir.
 Ş
Şirket ile çalışanlar
ç
arrasındaki huukuki ilişkiy
yi yöneten sözleşme vee belgelere,, Şirket’ininn
ttalimatları ve
v kanunla getirilen
g
istiisnalar dışın
nda, kişisel verileri işlem
ememe, ifşa etmeme vee
kkullanmama yükümlülüğ
ğü getiren kayyıtlar konulm
maktadır.
 E
Erişim, bilgii güvenliği, kullanım,
k
sakklama ve im
mha konuların
nda kurumsaal politikalarr hazırlanmışş
vve uygulamaaya başlanmııştır.
 G
Gizlilik taahhhütnameleri yapılmaktaddır.
 K
Kişisel verileer mümkün olduğunca
o
azzaltılmaktadıır.
 İİmzalanan söözleşmeler veri güvenliğii hükümleri içermektedir
i
r.
 K
Kişisel veri güvenliği
g
politika ve prossedürleri belirlenmiştir.
 Ö
Özel nitelikkli kişisel veri güvennliğine yöneelik protoko
ol ve proseedürler belirlenmiş vee
uuygulanmakttadır.

2.1.2. Kişisel Verillerin Huku
uka Aykırı Erişimini Engellemekk için Alın
nan Teknik
k
ve İdari Tedbirler
Şirket,
Ş
kişiseel verilerin teedbirsizlikle veya yetkissiz olarak aççıklanmasını, erişimini, aaktarılmasınıı veya başkaa
şekillerdeki ttüm hukukaa aykırı erişşimi önlemeek için koru
unacak verin
nin niteliği, teknolojik imkânlar
i
vee
uygulama
u
maaliyetine göree teknik ve id
dari tedbirlerr almaktadır..
(i) Kişiisel Verileriin Hukuka Aykırı
A
Erişim
mini Engelleemek için Alınan
A
Tekniik Tedbirlerr
Şirkket tarafındaan kişisel veerilerin hukuuka aykırı erişimini
e
eng
gellemek içiin alınan baaşlıca teknikk
tedbbirler aşağıdaa sıralanmak
ktadır:
 T
Teknolojidekki gelişmelere uygun tek
eknik önlemller alınmaktaa, alınan önnlemler periy
yodik olarakk
ggüncellenmeekte ve yenileenmektedir.
 İİş birimi bazzında belirlen
nen hukuksall uyum gerek
kliliklerine uygun
u
olarakk erişim ve yeetkilendirmee
tteknik çözüm
mleri devreyee alınmaktaddır.
 E
Erişim yetkilleri sınırland
dırılmakta, yeetkiler düzen
nli olarak gözzden geçirilm
mektedir.
 V
Virüs korum
ma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren
i
yazılım
mlar ve donaanımlar kuru
ulmaktadır.
 T
Teknik konuularda bilgili personel istiihdam edilmeektedir.
(ii) Kiişisel Verilerrin Hukuka Aykırı Erişşimini Engelllemek için Alınan
A
İdarri Tedbirler
Şirkket tarafındaan kişisel verilerin hukkuka aykırı erişimini en
ngellemek iççin alınan başlıca
b
idarii
tedbbirler aşağıdaa sıralanmak
ktadır:




Çalışanlar, kişisel verilere hukukaa aykırı erişşimi engellemek için allınacak tekn
nik tedbirlerr
konusunda eğitilmekted
e
ir.
İş birimi bazzında kişisell veri işlenmeesi hukuksal uyum gerek
kliliklerine uyygun olarak şirket içindee
kişisel verileere erişim vee yetkilendirm
me süreçleri tasarlanmak
kta ve uygulaanmaktadır.
Çalışanlar, öğrendiklerii kişisel verrileri KVK Kanunu hü
ükümlerine aaykırı olaraak başkasınaa
açıklayamayyacağı ve işşleme amacıı dışında ku
ullanamayacaağı ve bu yyükümlülüğü
ün görevdenn
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ayrılmalarınndan sonra da devam edeceği ko
onusunda biilgilendirilmeekte ve bu doğrultudaa
kendilerindeen gerekli taaahhütler alınnmaktadır.
Şirket taraffından kişissel verilerinn hukuka uygun
u
olarak
k aktarıldığğı kişiler ilee akdedilenn
sözleşmelerre; kişisel veerilerin aktarrıldığı kişilerrin, kişisel verilerin
v
koruunması amaccıyla gereklii
güvenlik teddbirlerini alaacağına ve kkendi kurulu
uşlarında bu tedbirlere uyyulmasını saağlayacağınaa
ilişkin hüküümler eklenm
mektedir.

2.1.3. Kiişisel Verileerin Güven
nli Ortamla
arda Saklan
nması
Şirket,
Ş
kişiseel verilerin güvenli orrtamlarda ssaklanması ve
v hukuka aykırı amaaçlarla yok edilmesini,,
kaybolmasını
k
ı veya değişştirilmesini önlemek
ö
içinn teknolojik imkânlar vee uygulama maliyetine göre gereklii
teeknik ve idarri tedbirleri almaktadır.
a
(i) Kişiisel Verileriin Güvenli Ortamlarda
O
n Teknik Teedbirler
Saklanmasıı için Alınan
Şirkket tarafındaan kişisel verrilerin güvennli ortamlard
da saklanmassı için alınann başlıca tekn
nik tedbirlerr
aşağğıda sıralanm
maktadır:


Kişisel verrilerin güven
nli ortamlardda saklanmaası için tekn
nolojik gelişşmelere uygu
un sistemlerr
kullanılmakktadır.
 Teknik konnularda uzmaan personel iistihdam edillmektedir.
 Kişisel verrilerin güven
nli bir biçim
mde saklanm
masını sağlam
mak için hukkuka uygun bir biçimdee
yedekleme programlarıı kullanılmakktadır.
(ii) Kiişisel Verilerrin Güvenli Ortamlardaa Saklanma
ası için Alına
an İdari Teddbirler
Şirkket tarafındaan kişisel verilerin güvennli ortamlard
da saklanmaası için alınaan başlıca id
dari tedbirlerr
aşağğıda sıralanm
maktadır:



Çalışanlar, kişisel verilerin
v
güüvenli bir biçimde saaklanmasını sağlamak konusundaa
eğitilmekteedirler.
Şirket taraffından kişiseel verilerin saaklanması ko
onusunda tek
knik gereklillikler sebebiy
yle dışarıdann
bir hizmet alınması durrumunda, kişşisel verileriin hukuka uy
ygun olarak aktarıldığı illgili firmalarr
ile akdedillen sözleşmeelere; kişise l verilerin aktarıldığı
a
kişilerin,
k
kişiisel verilerin
n korunmasıı
amacıyla gerekli güv
venlik tedbiirlerini alacaağına ve kendi
k
kuruluuşlarında bu
u tedbirleree
uyulmasınıı sağlanacağıına ilişkin hüükümlere yerr verilmekted
dir.

2.1.4. Kiişisel Verileerin Korun
nması Konu
usunda Alınan Tedbirrlerin Deneetimi
Şirket,
Ş
KVK Kanunu’nunn 12. maddesine uygun oolarak, kend
di bünyesindee gerekli dennetimleri yap
pmakta veyaa
yaptırmaktad
y
dır. Bu denetim sonuçlarıı Şirket’inin iç işleyişi kapsamında
k
konu
k
ile ilgilli bölüme raporlanmaktaa
ve
v alınan tedbbirlerin iyileşştirilmesi için gerekli faaaliyetler yürü
ütülmektedir..

2.1.5. Kiişisel Verileerin Yetkissiz Bir Şekiilde İfşası Durumunda
D
a Alınacak
k Tedbirler
Şirket,
Ş
KVK
K Kanunu’nuun 12. madd
desine uygunn olarak işllenen kişisell verilerin kkanuni olmayan yollarlaa
başkaları
b
taraafından eldee edilmesi halinde
h
bu ddurumu en kısa
k
sürede ilgili
i
kişisel veri sahibine ve KVK
K
Kurulu’na
K
billdirilmesini sağlayan
s
sisttemi yürütmeektedir.
KVK
K
Kuruluu tarafından gerek
g
görülm
mesi halindee, bu durum, KVK Kurulu’nun internnet sitesindee veya başkaa
bir
b yöntemle ilan edilebileecektir.
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2.2. VERİ SAHİBİN
NİN HAK
KLARININ
N GÖZETİLMESİ;; BU HAKLARI
H
I
ŞİRK
KETİMİZE
E İLETE
ECEĞİ
KANALLA
ARIN YARATILM
Y
MASI VE
E VERİİ
SAH
HİPLERİNİİN TALEP
PLERİNİN DEĞERLE
ENDİRME
ESİ
Şirket,
Ş
kişissel veri saahiplerinin haklarının değerlendiriilmesi ve kişisel verri sahiplerin
ne gerekenn
bilgilendirme
b
enin yapılmaası için KVK
K Kanunu’nuun 13. madd
desine uygun
n olarak gereekli kanallarıı, iç işleyişi,,
id
dari ve teknik düzenlemeeleri yürütmeektedir.
Kişisel
K
veri ssahipleri aşağğıda sıralanan haklarına iilişkin talepllerini yazılı olarak
o
Şirkett’e iletmelerii durumundaa
Şirket
Ş
talebinn niteliğine göre
g
talebi en
n geç otuz ggün içinde üccretsiz olarak
k sonuçlandıırmaktadır. Ancak,
A
KVK
K
Kurulunca
K
bbir ücret önggörülmesi hâlinde,
h
Şirkket tarafındaan KVK Ku
urulunca bellirlenen tariffedeki ücrett
alınacaktır.
a
K
Kişisel veri saahipleri;






Kişisel verri işlenip işleenmediğini öğrenme,
ö
Kişisel verrileri işlenmişse buna ilişşkin bilgi taleep etme,
Kişisel verrilerin işlenm
me amacını ve
v bunların aamacına uygu
un kullanılıp kullanılmaddığını öğrenm
me,
Yurt içindde veya yurt dışında
d
kişisel verilerin aaktarıldığı üççüncü kişilerii bilme,
Kişisel veerilerin eksikk veya yanlışş işlenmiş olm
ması hâlindee bunların dü
üzeltilmesinii isteme ve bu
b kapsamdaa
yapılan işllemin kişisell verilerin ak
ktarıldığı üçüüncü kişilere bildirilmesin
ni isteme,
 KVK Kannunu ve ilgiili diğer kan
nun hükümleerine uygun
n olarak işlen
nmiş olmasıına rağmen, işlenmesinii
gerektirenn sebeplerin ortadan kalk
kması hâlindee kişisel verrilerin silinm
mesini veya yyok edilmesini isteme vee
bu kapsam
mda yapılan işlemin
i
kişisel verilerin aaktarıldığı üççüncü kişileree bildirilmessini isteme,
 İşlenen vverilerin münnhasıran oto
omatik sisteemler vasıtassıyla analiz edilmesi suuretiyle kişiinin kendisii
aleyhine bbir sonucun ortaya
o
çıkmaasına itiraz ettme,
 Kişisel veerilerin kanuuna aykırı ollarak işlenm
mesi sebebiyle zarara uğrraması hâlinnde zararın giderilmesini
g
i
talep etmee, haklarına sahiptir.
s
Veri
V sahipleriinin hakları ile
i ilgili dahaa ayrıntılı billgiye bu Poliitika’nın 10. Bölümünde yer verilmişttir.

2.3. Ö
ÖZEL NİT
TELİKLİ KİŞİSEL
K
V
VERİLERİN
N KORUNMASI
KVK
K
Kanunnu ile birtakıım kişisel verilere
v
hukuuka aykırı olarak işlendiiğinde kişileerin mağduriiyetine veyaa
ayrımcılığa
a
ssebep olma riski
r
nedeniy
yle özel önem
m atfedilmişştir. Bu veriler; ırk, etnikk köken, siyasi düşünce,,
felsefi
fe
inanç, din, mezheep veya diğer inançlar, kkılık ve kıyaafet, dernek, vakıf ya daa sendika üyeliği, sağlık,,
cinsel
c
hayat, ceza mahkûm
miyeti ve güv
venlik tedbirrleriyle ilgili veriler ile biiyometrik vee genetik verilerdir.
Şirket
Ş
tarafınndan, KVK Kanunu
K
ile “özel nitelikkli” olarak belirlenen
b
vee hukuka uyygun olarak işlenen özell
nitelikli
n
kişisel verilerin korunmasınd
k
da hassasiyettle davranılm
maktadır. Bu kapsamda, Şirket tarafın
ndan, kişisell
verilerin
v
koruunması için alınan tekn
nik ve idarii tedbirler, özel
ö
niteliklii kişisel verriler bakımın
ndan özenlee
uygulanmakta
u
a ve Şirket bünyesinde
b
gerekli denetiimler sağlanm
maktadır. Özzel nitelikli kkişisel verilerrin işlenmesii
ille ilgili ayrınntılı bilgiye bu
b Politika’nın 3. Bölümüünde yer verilmiştir.

2.4. ÇALIŞM
MA BİRİM
MLERİNİN
N KİŞİSE
EL VERİLERİN KORUNM
MASI
İŞLE
ENMESİ KONUSU
UNDA FA
ARKINDA
ALIKLARIININ AR
RTTIRILM
MASI
DEN
NETİMİ

VE
E
VE
E

Şirket,
Ş
kişisel verilerin huukuka aykırıı olarak işlennmesini, veriilere hukukaa aykırı olaraak erişilmesini önlemeyee
ve
v verilerin muhafazasıını sağlamay
ya yönelik farkındalığın artırılmassı için çalışşma birimlerine gereklii
eğitimlerin
e
düüzenlenmesinni sağlamakttadır.
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Şirket’in
Ş
çalışma birimlerrinin mevcutt çalışanlarınnın ve çalışm
ma birimi bün
nyesine yeni dahil olmuşş çalışanlarınn
kişisel
k
verileerin korunmaası konusunda farkındallığının oluşm
ması için geerekli sistem
mler kurulmaakta, konuyaa
illişkin ihtiyaçç duyulması halinde
h
proffesyonel kişiller ile çalışılm
maktadır.
Şirket’nin
Ş
çallışma birimlerinin kişisel verilerin koorunması vee işlenmesi konusunda
k
faarkındalığın artırılmasına
a
a
yönelik
y
yürüütülen eğitim
m sonuçlarıı Şirket’e rraporlanmak
ktadır. Şirkeet bu doğruultuda ilgili eğitimlere,,
seminerlere ve bilgilenddirme oturu
umlarına yappılan katılım
mları değerlendirmekte ve gerekli denetimlerii
yapmakta
y
veeya yaptırm
maktadır. Şiirket, ilgili mevzuatın güncellenm
mesine paraalel olarak eğitimlerinii
güncellemekt
g
te ve yenilem
mektedir.

3.
3 BÖLÜM 3– KİŞİSE
EL VERİLE
ERİN İŞLE
ENMESİNE İLİŞKİN
N HUSUSL
LAR
Şirket,
Ş
Anayyasa’nın 20. maddesine ve KVK K
Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişissel verilerinn
işşlenmesi konnusunda; hukkuka ve dürrüstlük kuralllarına uygun
n; doğru ve gerektiğindee güncel; bellirli, açık vee
meşru
m
amaçllar güderek; amaçla bağlantılı, sınıırlı ve ölçüllü bir biçim
mde kişisel vveri işleme faaliyetindee
bulunmaktadı
b
ır. Şirket kannunlarda öng
görülen veyaa kişisel verii işleme amaacının gerekttirdiği süre kadar
k
kişisell
verileri
v
muhaafaza etmekteedir.
Şirket,
Ş
Anayyasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun
K
n 5. maddeleeri gereğincce, kişisel vverileri, kişissel verilerinn
işşlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maaddesindeki şartlardan bir veya bbirkaçına daayalı olarakk
işşlemektedir.
Şirket,
Ş
Anayyasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nunn 10. madd
delerine uyg
gun olarak, kişisel verii sahiplerinii
aydınlatmakta
a
a ve kişisel veri
v sahipleriinin bilgi taleep etmeleri durumunda
d
gerekli
g
bilgileendirmeyi yaapmaktadır.
Şirket,
Ş
KVK
K Kanunu’nuun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişşisel verilerinn işlenmesi bakımındann
öngörülen
ö
düüzenlemelere uygun harek
ket etmekteddir.
Şirket,
Ş
KVK Kanunu’nunn 8. ve 9. maaddelerine uyygun olarak, kişisel verillerin aktarılm
ması konusun
nda kanundaa
öngörülen
ö
ve KVK Kurullu tarafından ortaya konuulan düzenlem
melere uygun
n davranmakktadır.

3.1. KİŞİSEL VERİLE
ERİN MEV
VZUATTA
A ÖNGÖR
RÜLEN İL
LKELERE
E UYGUN
N
OLA
ARAK İŞLE
ENMESİ
3.1.1. Hu
ukuka ve Dürüstlük
D
K
Kuralına Uygun
U
İşlem
me
Şirket;
Ş
kişiseel verilerin işşlenmesinde hukuksal düüzenlemelerle getirilen ilkeler
i
ile geenel güven ve
v dürüstlükk
kuralına
k
uyggun harekett etmektediir. Bu kappsamda Şirk
ket, kişisel verilerin iişlenmesindee orantılılıkk
gerekliliklerin
g
ni dikkate alm
makta, kişiseel verileri am
macın gerektiirdiği dışındaa kullanmam
maktadır.

3.1.2. Kiişisel Verileerin Doğru
u ve Gerekttiğinde Gün
ncel Olmassını Sağlam
ma
Şirket;
Ş
kişiseel veri sahiplerinin temeel haklarını vve kendi meeşru menfaattlerini dikkatte alarak işllediği kişisell
verilerin
v
doğrru ve güncel olmasını sağ
ğlamaktadır. Bu doğrultu
uda gerekli teedbirleri alma
maktadır.
Örneğin,
Ö
Şirkket tarafındann; kişisel verri sahipleriniin kişisel verrilerini düzelltme ve doğru
ruluğunu teyiit etmelerinee
yönelik
y
sistem
m kurulmuştuur. Bu konu ile ilgili ayrııntılı bilgiye,, bu Politika’’nın 10. Bölüümünde yer verilmiştir.
v
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3.1.3. Beelirli, Açık ve Meşru A
Amaçlarla İşleme
Şirket,
Ş
meşruu ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaccını açık ve kesin olarakk belirlemekttedir. Şirket,,
yürütmekte
y
oolduğu ticari faaliyet ile bağlantılı
b
ve bunlar için gerekli
g
olan kadar işlemeektedir. Şirkeet tarafındann
kişisel
k
verilerrin hangi amaçla işleneceeği henüz kişşisel veri işleeme faaliyeti başlamadann ortaya konu
ulmaktadır.

3.1.4. İşllendikleri Amaçla
A
Bağğlantılı, Sın
nırlı ve Ölççülü Olma
Şirket,
Ş
kişisel verileri bellirlenen amaaçların gerçekkleştirilebilm
mesine elveriişli bir biçim
mde işlemektte ve amacınn
gerçekleştirilm
g
mesiyle ilgilli olmayan veya
v
ihtiyaç duyulmayan
n kişisel verrilerin işlenm
mesinden kaçınmaktadır..
Örneğin,
Ö
sonnradan ortayaa çıkması muhtemel ihtiiyaçların karrşılanmasına yönelik kişiisel veri işleeme faaliyetii
yürütülmeme
y
ektedir.

3.1.5. İlggili Mevzua
atta Öngörrülen veya İşlendiklerri Amaç içiin Gerekli Olan Süree
Kadar Muhafaza
M
Etme
E
Şirket,
Ş
kişiseel verileri anncak ilgili mevzuatta bellirtildiği veya işlendiklerri amaç için gerekli olan
n süre kadarr
muhafaza
m
etm
mektedir. Buu kapsamda, Şirket önceliikle ilgili meevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süree
öngörülüp
ö
önngörülmediğğini tespit ettmekte, bir ssüre belirlen
nmişse bu sü
üreye uygunn davranmak
kta, bir süree
belirlenmemi
b
işse kişisel verileri
v
işlendikleri amaçç için gereklli olan süre kadar saklam
maktadır. Sü
ürenin bitimii
veya
v
işlenmeesini gerektirren sebepleriin ortadan kkalkması halinde kişisel veriler Şirkeet tarafından
n silinmekte,,
yok
y edilmekte veya anoniim hale getirrilmektedir.
Gelecekte
G
kuullanma ihtim
mali ile Şirkeet tarafından kişisel veriller saklanmaamaktadır. Buu konu ile illgili ayrıntılıı
bilgiye,
b
bu Poolitika’nın 9.. Bölümündee yer verilmişştir.

3.2. KİŞİSEL VERİLER
Rİ, KVK KANUNU’NUN 5. MADDESİ
M
İNDE BEL
LİRTİLEN
N
KİŞİİSEL VER
Rİ İŞLEME
E ŞARTLA
ARINDAN BİR VEY
YA BİRKA
AÇINA DA
AYALI VE
E
BU Ş
ŞARTLAR
RLA SINIR
RLI OLARA
AK İŞLEM
ME
Kişisel
K
verileerin korunmaası Anayasal bir haktır. T
Temel hak ve
v hürriyetlerr, özlerine dookunulmaksıızın yalnızcaa
Anayasa’nın
A
ilgili maddellerinde belirttilen sebepleere bağlı olarrak ve ancak kanunla sınıırlanabilir.
Anayasa’nın
A
20. maddesiinin üçüncü fıkrası gereğğince, kişisell veriler ancaak kanunda öngörülen hallerde
h
veyaa
kişinin
k
açık rrızasıyla işlennebilecektir. Şirket bu ddoğrultuda vee Anayasa’yaa uygun bir biçimde; kişşisel verileri,,
ancak
a
kanundda öngörülenn hallerde veeya kişinin aaçık rızasıylaa işlemektedir. Bu konu iile ilgili ayrııntılı bilgiye,,
bu
b Politika’nıın 7. Bölümüünde yer veriilmiştir.

3.3. K
KİŞİSEL VERİ
V
SAHİBİNİN AY
YDINLATIILMASI VE BİLGİL
LENDİRİLM
MESİ
Şirket,
Ş
KVK Kanunu’nunn 10. maddeesine uygun olarak, kişissel verilerin elde edilmessi sırasında Kişisel Verii
Sahiplerini
S
ayydınlatmaktaadır. Bu kapsamda Şirkeet, varsa tem
msilcisinin kimliği, kişiseel verilerin hangi
h
amaçlaa
işşleneceği, işlenen kişisell verilerin kiimlere ve haangi amaçla aktarılabileceği, kişisel vveri toplamaanın yöntemii
ve
v hukuki sebbebi ile kişissel veri sahib
binin sahip oolduğu haklaarı konusund
da aydınlatm
ma yapmaktad
dır. Bu konuu
ille ilgili ayrınntılı bilgiye bu
b Politika’nın 10. Bölüm
münde yer veerilmiştir.
Anayasa’nın
A
20. maddesiinde herkesin
n, kendisiylee ilgili kişiseel veriler hak
kkında bilgillendirilme haakkına sahipp
olduğu
o
ortayaa konulmuşttur. Bu doğrrultuda KVK
K Kanunu’nu
un 11. madd
desinde kişiseel veri sahib
binin haklarıı
arasında
a
“bilgi talep etm
me” de sayılm
mıştır. Şirkeet bu kapsam
mda, Anayasa’nın 20. vee KVK Kanunu’nun 11..
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maddelerine
m
uygun olaraak Kişisel Veri
V
Sahibi’’nin bilgi taalep etmesi durumunda gerekli bilg
gilendirmeyii
yapmaktadır.
y
Bu konu ile ilgili ayrıntıılı bilgiye buu Politika’nın
n 10. Bölümü
ünde yer veriilmiştir.

3.4. Ö
ÖZEL NİT
TELİKLİ KİŞİSEL
K
V
VERİLERİN
N İŞLENM
MESİ
Şirket
Ş
tarafınndan, KVK Kanunu ile “özel niteliikli” olarak belirlenen kişisel
k
verileerin işlenmesinde, KVK
K
Kanunu’nda
K
ööngörülen düüzenlemeleree hassasiyetl e uygun davranılmaktadıır.
KVK
K
Kanunuu’nun 6. madddesinde, hu
ukuka aykırı olarak işlend
diğinde kişillerin mağdurriyetine veyaa ayrımcılığaa
sebep olma riiski taşıyan bir
b takım kişiisel veri “özeel nitelikli” olarak
o
belirleenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken,,
siyasi düşüncce, felsefi innanç, din, meezhep veya ddiğer inançlaar, kılık ve kıyafet,
k
dernnek, vakıf yaa da sendikaa
üyeliği,
ü
sağlıkk, cinsel hayyat, ceza mah
hkûmiyeti vee güvenlik teedbirleriyle illgili veriler iile biyometriik ve genetikk
verilerdir.
v
KVK
K
Kanunuu’na uygun bir biçimde Şirket taraffından; özel nitelikli kişiisel veriler, KVK Kurullu tarafındann
belirlenecek
b
oolan yeterli önlemlerin
ö
allınması kayddıyla aşağıdaaki durumlard
da işlenmekttedir:
 Kişisel veeri sahibinin
n açık rızası var ise veyaa
 Kişisel veeri sahibinin
n açık rızası yok ise;
 Kişisell veri sahibbinin sağlığı ve cinsel hayatı dışın
ndaki özel nitelikli kişiisel veriler, kanunlardaa
öngörüülen hallerde,
 Kişisell veri sahibinnin sağlığınaa ve cinsel hhayatına ilişk
kin özel niteelikli kişisel verileri ise ancak kamuu
sağlığınnın korunmaası, koruyucu
u hekimlik, ttıbbi teşhis, tedavi ve bak
kım hizmetleerinin yürütüllmesi, sağlıkk
hizmettleri ile finaansmanının planlanması
p
ve yönetim
mi amacıyla, sır saklam
ma yükümlüllüğü altındaa
bulunaan kişiler veyya yetkili kurrum ve kuruluuşlar tarafınd
dan işlenmek
ktedir.

3.5. K
KİŞİSEL VERİLERİ
V
İN AKTAR
RILMASI
Şirket
Ş
hukukaa uygun olann kişisel veri işleme amaççları doğrultu
usunda gerek
kli güvenlik önlemlerini alarak (Bkz..
Bölüm
B
2/Başşlık 2.1) kişisel veri sahiibinin kişisell verilerini ve
v özel niteliikli kişisel vverilerini üçü
üncü kişileree
aktarabilmekt
a
tedir (Bkz. Bölüm 6). Şirket bu doğrultuda KVK Kanu
unu’nun 8. maddesindee öngörülenn
düzenlemeler
d
re uygun harreket etmekteedir. Bu konnu ile ilgili ay
yrıntılı bilgiy
ye bu Politikka’nın 6. Böllümünde yerr
verilmiştir.
v

3.5.1. Kiişisel Verileerin Aktarıılması
Şirket
Ş
meşru ve hukuka uygun
u
kişisel veri işleme amaçları doğ
ğrultusunda aşağıda sayıllan KVK Kaanunu’nun 5..
maddesinde
m
bbelirtilen kişisel veri işleeme şartlarınddan bir veyaa birkaçına dayalı
d
ve sınıırlı olarak kiişisel verilerii
üçüncü
ü
kişileere aktarabilm
mektedir:
 Kişisel verri sahibinin açık
a rızası vaar ise,
 Kanunlardda kişisel verrinin aktarılaacağına ilişkiin açık bir dü
üzenleme varr ise,
 Kişissel veri sahibbinin veya baaşkasının hayyatı veya beden bütünlüğ
ğünün korunnması için zo
orunlu ise vee
kişiseel veri sahibbi fiili imkâânsızlık nedeeniyle rızasın
nı açıklayam
mayacak durrumda ise veya
v
rızasınaa
hukuuki geçerlilik tanınmıyorssa;
 Bir ssözleşmenin kurulması veya ifasıyyla doğrudan
n doğruya ilgili olmakk kaydıyla sözleşmeninn
tarafllarına ait kişiisel verinin aktarılması
a
ggerekli ise,
 Şirkeet’nin hukukii yükümlülüğ
ğünü yerine ggetirmesi içiin kişisel veri aktarımı zoorunlu ise,
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Kişissel veriler, kiişisel veri sah
hibi tarafındaan alenileştirrilmiş ise,
Kişissel veri aktarıımı bir hakkıın tesisi, kulllanılması vey
ya korunmassı için zorunllu ise,
Kişissel veri sahiibinin temell hak ve özzgürlüklerinee zarar verm
memek kayydıyla, Şirkeet’nin meşruu
menffaatleri için kişisel
k
veri ak
ktarımı zorunnlu ise.

3.5.2. Özzel Nitelikli Kişisel Veerilerin Ak
ktarılması
Şirket
Ş
gereklii özeni gösteererek, gerekli güvenlik ttedbirlerini alarak (Bkz. Bölüm
B
2/Başşlık 2.1) ve KVK
K
Kuruluu
taarafından önngörülen yeeterli önlem
mleri alarak; meşru ve hukuka uy
ygun kişisell veri işlem
me amaçlarıı
doğrultusund
d
da kişisel veeri sahibinin
n özel nitelikkli kişisel verilerini
v
aşaağıdaki duruumlarda üçü
üncü kişileree
aktarabilmekt
a
tedir.
 Kişisel verri sahibinin açık
a rızası vaar ise veya
 Kişisel verri sahibinin açık
a rızası yo
ok ise;
 Kişisell veri sahibinnin sağlığı ve
v cinsel hayyatı dışındak
ki özel nitelikli kişisel veerileri (ırk, etnik
e
köken,,
siyasi düşünce, fellsefi inanç, din, mezhepp veya diğerr inançlar, kılık ve kıyaffet, dernek, vakıf ya daa
sendikaa üyeliği, ceeza mahkûm
miyeti ve güüvenlik tedbiirleriyle ilgili veriler ilee biyometrik
k ve genetikk
verilerddir), kanunlaarda öngörüleen hallerde,
 Kişisell veri sahibinnin sağlığınaa ve cinsel hhayatına ilişk
kin özel niteelikli kişisel verileri ise ancak kamuu
sağlığınnın korunmaası, koruyucu
u hekimlik, ttıbbi teşhis, tedavi ve bak
kım hizmetleerinin yürütüllmesi, sağlıkk
hizmettleri ile finaansmanının planlanması
p
ve yönetim
mi amacıyla, sır saklam
ma yükümlüllüğü altındaa
bulunaan kişiler veyya yetkili kurrum ve kuruluuşlar tarafınd
dan.

3.6. K
KİŞİSEL VERİLERİ
V
İN YURTD
DIŞINA AK
KTARILMA
ASI
Şirket
Ş
hukukaa uygun kişissel veri işlem
me amaçları ddoğrultusund
da gerekli gü
üvenlik önlem
mleri alarak (Bkz.
(
Bölüm
m
2/Başlık
2
2.1)) kişisel veeri sahibinin
n kişisel verrilerini ve özel
ö
nitelikli kişisel veerilerini üçü
üncü kişileree
aktarabilmekt
a
tedir.
Şirket
Ş
tarafından; KVK Kurulu
K
tarafın
ndan yeterli kkorumaya saahip olduğu ilan
i edilen yaabancı ülkelere (“Yeterlii
Korumaya
K
Saahip Yabanccı Ülke”) veeya yeterli kkorumanın bulunmaması
b
ı durumundaa, Türkiye’d
deki ve ilgilii
yabancı
y
ülkedeki veri soorumlularının
n yeterli bir korumayı yazılı
y
olarak taahhüt ettiiği ve KVK Kurulu’nunn
izzninin bulunnduğu yabaancı ülkeleree (“Yeterli Korumayı Taahhüt
T
Edeen Veri Soorumlusunun Bulunduğuu
Yabancı
Y
Ülke”) kişisel veriler
v
aktarıılabilmektediir. Şirket bu
u doğrultuda KVK Kannunu’nun 9. maddesindee
öngörülen
ö
düüzenlemeleree uygun harreket etmekttedir. Bu ko
onu ile ilgili ayrıntılı billgiye bu Po
olitika’nın 6..
Bölümünde
B
yyer verilmiştiir.

3.6.1. Kiişisel Verileerin Yurtdıışına Aktarrılması
Şirket
Ş
meşru ve hukuka uygun
u
kişisell veri işlemee amaçları do
oğrultusundaa kişisel veri sahibinin aççık rızası varr
isse veya kişissel veri sahibbinin açık rızzası yok ise aaşağıdaki haallerden birin
nin varlığı duurumunda kiişisel verilerii
Yeterli
Y
Koruumaya Sahipp veya Yeteerli Korumayyı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunnun Bulundu
uğu Yabancıı
Ülkelere
Ü
aktaarabilmektedir:
 Kanunlardda kişisel verrinin aktarılaacağına ilişkiin açık bir dü
üzenleme varr ise,
 Kişisel veeri sahibininn veya başkaasının hayatıı veya beden bütünlüğü
ünün korunm
ması için zorrunlu ise vee
kişisel verri sahibi fiilii imkânsızlık
k nedeniyle rızasını açık
klayamayacak durumda iise veya rızaasına hukukii
geçerlilik tanınmıyorsaa;
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 Bir sözleşmenin kurulm
ması veya iffasıyla doğruudan doğruyaa ilgili olmak
k kaydıyla söözleşmenin
taraflarınaa ait kişisel verinin
v
aktarılması gereklli ise,
 Şirket’ninn hukuki yüküümlülüğünü yerine getirm
mesi için kişisel veri aktaarımı zorunluu ise,
 Kişisel verriler, kişisel veri sahibi taarafından aleenileştirilmişş ise,
 Kişisel verri aktarımı bir
b hakkın tessisi, kullanılm
ması veya ko
orunması için
n zorunlu ise,,
 Kişisel veeri sahibinin temel hak vee özgürlükleerine zarar veermemek kay
ydıyla, Şirkeet ‘nin meşru
u menfaatlerii
için kişiseel veri aktarım
mı zorunlu isse.

3.6.2. Özzel Nitelikli Kişisel Veerilerin Yu
urtdışına Ak
ktarılması
Şirket
Ş
gereklii özeni gösteererek, gerekli güvenlik ttedbirlerini alarak (Bkz. Bölüm
B
2/Başşlık 2.1) ve KVK
K
Kuruluu
taarafından önngörülen yeeterli önlem
mleri alarak; meşru ve hukuka uy
ygun kişisell veri işlem
me amaçlarıı
doğrultusund
d
da kişisel verri sahibinin özel nitelikkli verilerini aşağıdaki durumlarda
d
Y
Yeterli Koru
umaya Sahipp
veya
v
Yeterli K
Korumayı Taaahhüt Eden Veri Sorum
mlusunun Bullunduğu Yab
bancı Ülkelerre aktarabilm
mektedir.
Kişisell veri sahibinin açık rıza
ası var ise vveya
Kişisell veri sahibinin açık rıza
ası yok ise;
Kişisell veri sahibinnin sağlığı ve
v cinsel hayyatı dışındak
ki özel nitelikli kişisel veerileri (ırk, etnik
e
köken,,
siyasi düşünce, fellsefi inanç, din, mezhepp veya diğerr inançlar, kılık ve kıyaffet, dernek, vakıf ya daa
sendikaa üyeliği, ceeza mahkûm
miyeti ve güüvenlik tedbiirleriyle ilgili veriler ilee biyometrik
k ve genetikk
verilerddir), kanunlaarda öngörüleen hallerde,
Kişisell veri sahibinnin sağlığınaa ve cinsel hhayatına ilişk
kin özel niteelikli kişisel verileri ise ancak kamuu
sağlığınnın korunmaası, koruyucu
u hekimlik, ttıbbi teşhis, tedavi ve bak
kım hizmetleerinin yürütüllmesi, sağlıkk
hizmettleri ile finaansmanının planlanması
p
ve yönetim
mi amacıyla, sır saklam
ma yükümlüllüğü altındaa
bulunaan kişiler veyya yetkili kurrum ve kuruluuşlar tarafınd
dan işlenmessi kapsamındda.

4.
4 BÖLÜM
M 4 – ŞİRKETİİMİZ TAR
RAFINDA
AN İŞLEN
NEN KİŞŞİSEL VE
ERİLERİN
N
KATEGOR
K
RİZASYON
NU, İŞLEN
NME AMAÇ
ÇLARI VE
E SAKLAN
NMA SÜRE
ELERİ
Şirket,
Ş
KVK Kanunu’nunn 10. maddessine uygun oolarak aydınlaatma yükümlülüğü kapsaamında hang
gi kişisel verii
sahibi gruplarrının hangi kişisel
k
verilerrini işlediğinni, kişisel verri sahibinin kişisel
k
verileerinin işlenm
me amaçlarınıı
ve
v saklama süürelerini kişiisel veri sahib
bine bildirmeektedir.

4.1. K
KİŞİSEL VERİLERİ
V
İN KATEG
GORİZASY
YONU
Şirket
Ş
nezdinnde; Şirket’nin meşru ve hukuka uygun kişissel veri işleeme amaçlarrı doğrultussunda, KVK
K
5. maddesindde belirtilen kişisel veri iişleme şartlaarından bir veeya birkaçınaa dayalı ve sınırlı olarak,,
Kanunu’nun
K
başta
b
kişisel vverilerin işlenmesine ilişk
kin 4. maddeede belirtilen
n ilkeler olmaak üzere KV
VK Kanunu’n
nda belirtilenn
genel
g
ilkeleree ve KVK Kaanunu’nda düzenlenen
d
büütün yükümllülüklere uyu
ularak ve işbbu Politika kaapsamındakii
süjelerle (Teddarikçi, Müştteri, Ziyaretççi, Üçüncü K
Kişi, Çalışan Adayı, Şirkeet Hissedarı, Şirket Yetkiilisi, İşbirliğii
İççinde Olduğğumuz Kuruumların Çallışanları, Hiissedarları ve
v Yetkililerri) sınırlı ollarak aşağıd
da belirtilenn
kategorilerde
k
ki kişisel veeriler, KVK Kanunu’nun
K
n 10. maddessi uyarınca illgili kişiler bbilgilendirilm
mek suretiylee
işşlenmektedirr. Bu kategoorilerde işlenen kişisel verilerin işb
bu Politika kapsamındaa düzenlenen
n hangi verii
sahipleriyle illişkili olduğuu da işbu Pollitika’nın 5. B
Bölümünde belirtilmekte
b
edir.
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KİŞİSE
EL
VERİ KİŞİSEL
K
VE
ERİ KATEG
GORİZASYO
ONU AÇIKL
KLAMA
KATEG
GORİZASY
YONU
Kimlik Verisi

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan; kısmenn veya tamaamen otomatik şekildee veya verii kayıt
sisteminin birr parçası olarak otomaatik olmayan
an şekilde işlenen;
i
kiişinin kimliğğine dair bilg
gilerin bulunduğu verilerrdir; ad-soyaad, T.C.
kiimlik numarrası, uyruk bilgisi, ann
ne adı-baba adı, doğum
m yeri,
do
oğum tarihi, cinsiyet gib
bi bilgileri iççeren ehliyett, nüfus cüzd
danı ve
paasaport gibi bbelgeler ile vergi
v
numaraası, SGK num
marası, imza bilgisi,
taşıt plakası v..b. bilgiler

İletişim
m Verisi

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan; kısmenn veya tamaamen otomatik şekildee veya verii kayıt
sisteminin birr parçası olarak otomaatik olmayan
an şekilde işlenen;
i
telefon numarrası, adres, e-mail
e
adresii, faks numaarası, IP adreesi gibi
biilgiler

Lokasyon Verisi

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan; kısmenn veya tamaamen otomatik şekildee veya verii kayıt
sisteminin birr parçası olarak otomaatik olmayan
an şekilde işlenen;
i
kiişisel veri sahibinin Şirket
Ş
iş birimleri
b
tarrafından yü
ürütülen
op
perasyonlar çerçevesin
nde, Toplu
uluk şirketllerinin ürü
ün ve
hiizmetlerinin kullanımı sırrasında veyaa işbirliği içeerisinde oldu
uğumuz
ku
urumların çaalışanlarının Şirket araçlarını kullaanırken bulu
unduğu
yeerin konumuunu tespit edeen bilgiler; GPS
G lokasyon
onu, seyahat verileri
v.b.

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan; kısmenn veya tamaamen otomatik şekildee veya verii kayıt
sisteminin birr parçası olarak otomaatik olmayan
an şekilde işlenen;
i
Fiziksell Mekan Güvenlik
G
fizziksel mekan
ana girişte, fiziksel
f
mek
kanın içerisinnde kalış sırasında
Verisi
alınan kayıtlar
ar ve belgeleere ilişkin kiişisel verilerr; kamera kaayıtları,
yü
üz tanıma kkayıtları, parrmak izi kay
yıtları ve güüvenlik nok
ktasında
alınan kayıtlarr v.b.
Pazarlaama Verisi

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan, kısmen veya tamaamen otomatik şekildee veya verii kayıt
sisteminin bir parçası olarrak otomatik
k olmayan şeekilde işlenen
n, ürün
vee hizmetlerinn kişisel verii sahibinin kullanım
k
alışkkanlıkları, beğenisi
b
vee ihtiyaçlaarı doğrulttusunda özzelleştirilerekk pazarlam
masının
yaapılmasına yyönelik işlen
nen kişisel veriler
v
ve buu işleme so
onuçları
neeticesinde yaratılan rapor ve değerlendiirmeler an
nlamına
geelmektedir.

Aile ve Yakını Veriisi

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan; kısmenn veya tamaamen otomatik şekildee veya verii kayıt
sisteminin bir parçası olaraak otomatik olmayan şekkilde işlenen; Şirket
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çaalışma birim
mleri tarafınd
dan yürütüleen operasyoonlar çerçev
vesinde,
Şiirketin sunduuğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya ŞŞirket’nin ve kişisel
veeri sahibininn hukuki ve diğer meenfaatlerini kkorumak am
macıyla
kiişisel veri ssahibinin aille bireyleri (örn. eş, annne, baba, çocuk),
ç
yaakınları ve aacil durumlaarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakk
kındaki
biilgiler
Görsel vve İşitsel Veeri

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan; fotoğraff ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekaan Güvenlik Bilgisi
kaapsamında ggiren kayıtlarr hariç), ses kayıtları ilee kişisel verii içeren
beelgelerin koppyası niteliğin
ndeki belgelerde yer alann veriler

Özlük V
Verisi

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan; kısmenn veya tamaamen otomatik şekildee veya verii kayıt
sisteminin bir parçası olaraak otomatik olmayan şekkilde işlenen; Şirket
ilee çalışma iliişkisi içerisin
nde olan geerçek kişileriin özlük hak
klarının
olluşmasına teemel olacak bilgilerin ellde edilmesiine yönelik işlenen
heer türlü kişiseel veri

Özel Niitelikli Kişisel Veri

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan; kısmenn veya tamaamen otomatik şekildee veya verii kayıt
sisteminin bir parçası olarrak otomatik olmayan şekkilde işlenen
n; KVK
Kanunu’nun 66. maddesind
de belirtilen veriler
v
(örn. kan grubu da
d dahil
saağlık verilerii, biyometrik
k veriler, din
n ve üye oluunan dernek bilgisi
giibi)

Diğer

Kimliği belirlli veya belirrlenebilir bir gerçek kişiiye ait olduğ
ğu açık
ollan; kısmenn veya tamaamen otomatik şekildee veya verii kayıt
sisteminin birr parçası olarak otomaatik olmayan
an şekilde işlenen;
i
Şiirket’e yönelltilmiş olan her türlü tallep veya şikkayetin alınm
ması ve
deeğerlendirilm
mesine ilişkin
n kişisel veriller

4.2. K
KİŞİSEL VERİLERİ
V
İN İŞLENM
ME AMAÇ
ÇLARI
Şirket
Ş
KVK K
Kanunu’nun 5. maddesin
nin 2. fıkrasınnda ve 6. maaddenin 3. fık
krasında beliirtilen kişisel veri işlemee
şartları içerisiindeki amaçllarla ve koşu
ullarla sınırlı olarak kişiseel verileri işlemektedir. B
Bu amaçlar ve
v koşullar;
 Kişisel vverilerinizin işlenmesinee ilişkin Şirrket’in ilgilli faaliyette bulunmasınnın Kanunlarda açıkçaa
öngörülmeesi
Ş
tarafından işlenm
mesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudann
 Kişisel veerilerinizin Şirket
doğruya illgili ve gerekkli olması
Ş
hukkuki yükümlü
ülüğünü yerin
ne getirebilm
mesi için zoru
unlu olması
 Kişisel verrilerinizin işlenmesinin Şirket’in
 Kişisel veerilerinizin siizler tarafınd
dan alenileştiirilmiş olmaası şartıyla; sizlerin aleniileştirme amaacıyla sınırlıı
bir şekildee Şirket taraffından işlenm
mesi
dan işlenmessinin Şirket’in veya sizleerin veya üçüüncü kişileriin haklarınınn
 Kişisel veerilerinizin Şirket tarafınd
tesisi, kulllanılması veyya korunmassı için zorunllu olması
ydıyla Şirkett meşru mennfaatleri için
n kişisel verii
 Sizlerin teemel hak ve özgürlüklerrine zarar veermemek kay
işleme faaaliyetinde bulunulmasının
n zorunlu olm
ması
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 Şirket taraafından kişissel veri işlem
me faaliyetindde bulunulm
masının kişiseel veri sahibiinin ya da biir başkasınınn
hayatı veyya beden bütüünlüğünün korunması
k
içiin zorunlu ollması ve bu durumda
d
da kkişisel veri sahibinin fiilii
veya hukuuki geçersizliik nedeniyle rızasını açıkklayamayacak
k durumda bulunması
b
c
hayatıı dışındaki özel
ö
nitelikli kişisel veriller açısından
n kanunlardaa
 Kişisel veeri sahibinin sağlığı ve cinsel
öngörülmüüş olması
 Kişisel veeri sahibinin sağlığına vee cinsel hayaatına ilişkin özel niteliklli kişisel verrileri açısından ise kamuu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,
h
tıbbbi teşhis, ted
davi ve bakıım hizmetlerrinin yürütüllmesi, sağlıkk
hizmetlerii ile finansm
manının planlanması ve yyönetimi amaacıyla, sır saklama yüküm
mlülüğü altında bulunann
kişiler veyya yetkili kurrum ve kurulluşlar tarafınndan işlenmesidir.
Bu
B kapsamdaa Şirket, kişissel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

















Çalışan Adayı / Stajyeer / Öğrenci Seçme
S
Ve Yeerleştirme Sü
üreçlerinin Yürütülmesi
Y
Çalışan Adaylarının Başvuru
B
Süreççlerinin Yürüütülmesi
Çalışanlarr İçin İş Akdii Ve Mevzuaattan Kaynakklı Yükümlüllüklerin Yeriine Getirilmeesi
Çalışanlarr İçin Yan Haaklar Ve Menfaatleri Sürreçlerinin Yü
ürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerrin Mevzuataa Uygun Yürrütülmesi
Finans Vee Muhasebe İşlerinin
İ
Yürrütülmesi
İletişim Faaaliyetlerininn Yürütülmesi
İş Faaliyettlerinin Yürüütülmesi / Deenetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerin
nin Yürütülm
mesi
Sözleşme Süreçlerininn Yürütülmessi
Yetkili Kiişi, Kurum Ve
V Kuruluşlarra Bilgi Veriilmesi
Şirket araççlarının güveenliğinin sağ
ğlanması amaacı ile taşıt taanıma ile takip edilmesi
Web sitesii ziyeretçilerrinin, web sittesi kullanım
m kolaylığının
n sağlanmasıı
Fiziksel M
Mekan Güvennliğinin Tem
mini
Diğer

Bahsi
B
geçen amaçlarla gerçekleştirile
g
en işleme faaaliyetinin, KVK
K
Kanun
nu kapsamınnda öngörüleen şartlardann
herhangi
h
birinni karşılamıyyor olması halinde,
h
ilgilii işleme süreecine ilişkin olarak Şirkeet tarafından açık rızanızz
teemin edilmekktedir.

4.3. K
KİŞİSEL VERİLERİ
V
İN SAKLA
ANMA SÜR
RELERİ
Şirket,
Ş
ilgili kanunlarda ve
v mevzuatllarda öngörüülmesi durum
munda kişiseel verileri buu mevzuatlarrda belirtilenn
süre boyuncaa saklamaktaddır.
Kişisel
K
verileerin ne kadarr süre boyun
nca saklanma
ması gerektiğiine ilişkin mevzuatta
m
birr süre düzen
nlenmemişse,,
Kişisel
K
Verileer Şirket’in o veriyi işleerken yürütüülen faaliyet ile bağlı olaarak Şirket’inn uygulamalları ve ticarii
yaşamının
y
teeamülleri uyyarınca işlen
nmesini gereektiren süre kadar işlen
nmekte dahaa sonra silin
nmekte, yokk
edilmekte
e
veyya anonim hale
h
getirilmeektedir. Bu kkonu ile ilgiili ayrıntılı bilgiye bu Poolitika’nın 9. Bölümündee
yer
y verilmiştiir.
Kişisel
K
verileerin işlenmee amacı sonaa ermiş; ilgiili mevzuat ve Şirket’in
n belirlediği saklama sü
ürelerinin dee
sonuna gelinm
mişse; kişiseel veriler yaln
nızca olası hhukuki uyuşm
mazlıklarda delil
d
teşkil ettmesi veya kişisel
k
veriyee
bağlı
b
ilgili haakkın ileri süürülebilmesi veya savunm
nmanın tesis edilmesi am
macıyla saklaanabilmekted
dir. Buradakii
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sürelerin tesiisinde bahsi geçen hakk
kın ileri sürüülebilmesine yönelik zam
man aşımı ssüreleri ile zaman
z
aşımıı
sürelerinin geeçmesine rağğmen daha ön
nce aynı konnularda Şirkeet’e yöneltileen taleplerdeeki örnekler esas
e alınarakk
saklama süreeleri belirleenmektedir. Bu durumdda saklanan
n kişisel veerilere herhaangi bir baaşka amaçlaa
erişilmemekte
e
e ve ancak ilgili
i
hukukii uyuşmazlıkkta kullanılm
ması gerektiği zaman ilgiili kişisel verilere erişim
m
sağlanmaktaddır. Burada da
d bahsi geçeen süre sona erdikten son
nra kişisel veeriler silinmeekte, yok ediilmekte veyaa
anonim
a
hale ggetirilmekteddir.

5.
5 BÖLÜM
M 5 – ŞİRK
KET TARA
AFINDAN İŞLENEN
N KİŞİSEL
L VERİLER
RİN SAHİİPLERİNE
E
İLİŞKİN
İ
K
KATEGORİİZASYON
Şirket
Ş
tarafınndan, aşağıdaa sıralanan kişisel
k
veri saahibi katego
orilerinin kişiisel verileri işlenmekle birlikte,
b
işbuu
Üçüncü Kiişiler, Çalışaan Adayları,,
Politika’nın
P
uygulama kapsamı
k
Ted
darikçiler, M
Müşteriler, Ziyaretçiler,
Z
Çalışanlar,
Ç
Şiirket Hissedaarları/Ortaklaarı, Şirket Yeetkilileri, İşb
birliği İçinde Olduğumuzz Kurumların
n Çalışanları,,
Hissedarları
H
vve Yetkililerii ile sınırlıdırr.
Şirket
Ş
tarafınndan kişisel verileri
v
işleneen kişilerin kkategorileri yukarıda
y
beliirtilen kapsam
mda olmaklaa birlikte, buu
kategorilerin
k
dışında yer alan kişiler de
d KVK Kannunu kapsam
mında Şirket’’e taleplerinii yöneltebilecek olup; buu
kişilerin
k
taleppleri de bu Poolitika kapsaamında değerrlendirmeye alınacaktır.
Aşağıda
A
işbuu Politika kappsamında yeer alan Tedaarikçiler, Mü
üşteriler, Ziy
yaretçi, Üçünncü Kişi, Çaalışan Adayı,,
Çalışanlar,
Ç
Ş
Şirket Hisseddarı/Ortağı, Şirket Yetkkilisi, İşbirliiği İçinde Olduğumuz
O
Kurumların Çalışanları,,
Hissedarları
H
vve Yetkililerii kavramların
na açıklık geetirilmektedirr.
Kişisel
K
Veri Sahibi Kateegorisi

Şirket
Ş
Müşteerisi

Ziyaretçi
Z
Üçüncü
Ü
Kişi

Çalışan
Ç
Adayyı
Çalışan
Ç
Şirket
Ş
Hissed
darı/Ortağı
Şirket
Ş
Yetkillisi
İşbirliği İçin
nde Olunan Kurumların
K
n
(T
Tedarikçilerr,Danışman
nlar..vb) Çallışanları,
Hissedarları
H
ı ve Yetkilileeri

Açıklamassı
Şirket ile herhangi
h
bir sözleşmesel
s
iilişkisi olup
olmadığınaa bakılmaksızzın Şirket çaalışma
birimlerinin
n yürüttüğü operasyonlar
o
r kapsamındaa
iş ilişkileri dolayısıyla kişisel
k
verileeri elde edilen
n
gerçek kişiiler
Şirket’in saahip olduğu fiziksel
f
yerleeşkelere
çeşitli amaçlarla girmişş olan veya innternet
sitelerini ziiyaret eden gerçek
g
kişilerr
Bu Politikaa kapsamına girmeyen diğ
iğer gerçek
kişiler (Örn
n. Kefil, refakatçi, aile biireyleri ve
yakınlar, esski çalışanlarr)
Şirket’e heerhangi bir yo
olla iş başvurrusunda
bulunmuş ya
y da özgeçm
miş ve ilgili bbilgilerini
şirketimizin
n incelemesiine açmış olaan gerçek
kişiler
Şirket nezd
dinde 4857 Sayılı İş Kanuunu
kapsamında istihdam ed
dilen gerçek kişiler
Şirket’in hiissedarı gerçek kişiler
Şirket’in yö
önetim kurullu üyesi ve ddiğer yetkili
gerçek kişiiler
Şirket’in heer türlü iş ilişşkisi içerisinnde
bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, teedarikçi gibi,
ancak bunllarla sınırlı olmaksınız) çaalışan, bu
kurumların
n hissedarlarıı ve yetkililerri dahil
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olmak üzerre, gerçek kişşiler
Aşağıdaki
A
tabbloda yukarııda belirtilen
n kişisel verri sahibi kateegorileri ve bu kategoriiler içerisind
deki kişilerinn
hangi
h
tip kişissel verilerin işlendiği dettaylandırılmaaktadır.

KİŞİSEL
K
VE
ERİ
KATEGORİ
K
İZASYONU
U

İLGİLİ K
KİŞİSEL VE
ERİNİN İLİŞKİLİ OLD
DUĞU
VERİ SAH
AHİBİ KATE
EGORİSİ

Kimlik
K
Verissi

Çalışan Addayı, Çalışan
n, Tedarikçi Yetkilisi,
Y
Teedarikçi
Çalışanı

İletişim Veriisi

Çalışan Addayı, Çalışan
n, Tedarikçi Yetkilisi,
Y
Teedarikçi
Çalışanı

Lokasyon
L
Veerisi

Çalışan

Fiziksel
F
Mek
kan Güvenliik Verisi

Çalışan Addayı, Çalışan
n, Tedarikçi Yetkilisi,
Y
Teedarikçi
Çalışanı, Z
Ziyaretçi, Hissedar/Ortak
k

Pazarlama
P
V
Verisi

Tedarikçi,, Ziyaretçi, Web
W Ziyaretççi

İşlem Güven
nliği Verisi

Çalışan Addayı, Çalışan
n, Tedarikçi Yetkilisi,
Y
Teedarikçi
Çalışanı, Z
Ziyaretçi, Weeb Ziyaretçi, Hissedar/Orrtak

Aile
A ve Yakın
nı Verisi

Çalışan, Ç
Çalışan Adayı

Görsel
G
ve İşiitsel Veri

Çalışan Addayı, Çalışan
n, Tedarikçi Yetkilisi,
Y
Teedarikçi
Çalışanı, Z
Ziyaretçi, Hissedar/Ortak
k

Özlük
Ö
Verisii

Çalışan

Özel
Ö Niteliklli Kişisel Veri

Çalışan Addayı, Çalışan
n

Diğer
D

Çalışan Addayı, Çalışan
n, Tedarikçi Yetkilisi,
Y
Teedarikçi
Çalışanı, Z
Ziyaretçi, Weeb Ziyaretçi, Hissedar/Orrtak

6.
6 BÖLÜM
M 6 – ŞİRK
KET TARA
AFINDAN KİŞİSEL VERİLER
RİN AKTA
ARILDIĞI ÜÇÜNCÜ
Ü
KİŞİLER
K
V
VE AKTAR
RILMA AM
MAÇLARI
Şirket,
Ş
KVK Kanunu’nunn 10. maddeesine uygun olarak kişiseel verilerin aktarıldığı
a
kiişi gruplarınıı kişisel verii
sahibine bildiirmektedir.
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Şirket
Ş
KVK K
Kanunu’nunn 8. ve 9. maaddelerine uyygun olarak (Bkz. Bölüm
m 3/Başlık 3 .5) Politika ile yönetilenn
veri
v sahiplerinnin kişisel veerilerini aşağ
ğıda sıralanann kişi katego
orilerine aktaarılabilir:
(ii) Şirket iş orrtaklarına,
(iii) Şirket teddarikçilerine,
(iiii) Şirket şirrketlerine,
(iiv) Şirket orttaklarına/hissedarlarına,
(v
v) Şirket şirkket yetkililerine,
(v
vi) Hukukenn Yetkili kam
mu kurum ve kuruluşlarınna
(v
vii) Hukukenn yetkili özell hukuk kişillerine

7.
7 BÖLÜM
M 7 – KİŞİS
SEL VERİL
LERİN KA
ANUNDAK
Kİ İŞLEME
E ŞARTLA
ARINA DA
AYALI VE
E
BU
B ŞARTL
LARLA SIN
NIRLI OLA
ARAK İŞL
LENMESİ
Şirket,
Ş
KVK Kanunu’nunn 10. maddeesine uygun olarak işled
diği kişisel veriler
v
hakkınnda kişisel veri
v sahibinii
aydınlatmakta
a
adır.

7.1. KİŞ
ŞİSEL VER
RİLERİN VE
V ÖZEL NİTELİKL
Lİ KİŞİSEL VERİLE
ERİN İŞLE
ENMESİ
7.1.11. Kişisel Veerilerin İşleenmesi
Kişisel vveri sahibininn açık rıza vermesi,
v
kişissel verilerin hukuka uygu
un olarak işllenmesini mü
ümkün kılann
hukuki ddayanaklardaan yalnızca bir tanesidirr. Açık rıza dışında, aşaağıda yazan diğer şartlaardan birininn
varlığı ddurumunda da
d kişisel veriiler işlenebillir. Kişisel veeri işleme faaaliyetinin daayanağı aşağııda belirtilenn
şartlardaan yalnızca biri
b olabildiğ
ği gibi bu şarrtlardan birdeen fazlası daa aynı kişisell veri işlemee faaliyetininn
dayanağı olabilir. İşşlenen verileerin özel niteelikli kişisel veri olmasıı halinde; aşşağıda bu bö
ölüm altındaa
ş
uygullanır.
7.1.2. baaşlığı içerisinnde yer alan şartlar
Şirket taarafından kişşisel verilerin
n işlenmesinne yönelik hu
ukuki dayan
naklar farklılılık gösterse de,
d her türlüü
kişisel vveri işleme faaliyetinde KVK Kanuunu’nun 4. maddesinde
m
belirtilen (B
Bkz. Bölüm
m 3.1.) genell
ilkelere uuygun olarakk hareket ediilmektedir.

(i) Kişiseel Veri Sahib
binin Açık R
Rızasının Bu
ulunması
K
Kişisel verileerin işlenme şartlarındann biri sahibinin açık rızasııdır. Kişisel vveri sahibiniin açık rızasıı
bbelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirillmeye dayalıı olarak ve özzgür iradeylee açıklanmallıdır.
K
Kişisel verillerin elde ed
dilme sebepplerine yönellik işleme amacının
a
(biirincil işlem
me) dışındakii
kkişisel veri işleme
i
faaliy
yetleri için ( ikincil işlem
me) işbu başllığın (ii), (iiii), (iv) (v), (vi),
(
(vii) vee
((viii)’de yer alan şartlard
dan en az birri aranmaktaa; bu şartlard
dan biri yok ise, Şirket taarafından buu
kkişisel veri işleme
i
faaliy
yetleri kişisell veri sahibin
nin bu işleme faaliyetleriine yönelik açık
a
rızasınaa
ddayalı olarakk gerçekleştirrilmektedir.
K
Kişisel verileerin, kişisel veri
v sahibiniin açık rıza vermesine
v
baağlı olarak işşlenmesi için
n, kişisel verii
ssahiplerinin ilgili yöntem
mler ile açık rrızaları alınm
maktadır.
(ii) Kanunlarda Açık
kça Öngörüllmesi
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V
Veri sahibinnin kişisel verileri, kannunda açıkçça öngörülm
mesi halindee hukuka uy
ygun olarakk
iişlenebilecekktir.
Ö
Örnek: Verggi Usul Kanu
unu’nun 2300. maddesi uyarınca
u
fatu
ura üzerindee ilgili kişiniin adına yerr
vverilmesi.
(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İllgilinin Açık
k Rızasının Alınamamas
A
sı
F
Fiili imkânssızlık nedeniyle rızasınıı açıklayamaayacak duru
umda olan vveya rızasın
na geçerlilikk
ttanınamayaccak olan kişiinin kendisinnin ya da baaşka bir kişiinin hayatı vveya beden bütünlüğünü
b
ü
kkorumak içinn kişisel verrisinin işlenm
mesinin zoru
unlu olması halinde
h
veri sahibinin kişisel verilerii
iişlenebilecekktir.
Ö
Örnek: Geneel Kurul’da baygınlık ggeçiren hisseedarın/ortağın kimlik billgilerinin şirrket çalışanıı
ttarafından dooktorlara verrilmesi.
(iv) Sözleşşmenin Kurrulması veyaa İfasıyla Do
oğrudan İlgii Olması
B
Bir sözleşmeenin kurulmaası veya ifassıyla doğrudaan doğruya ilgili
i
olması kaydıyla, sözleşmeninn
ttaraflarına ait
a kişisel veerilerin işlennmesinin gerrekli olması halinde kişşisel verileriin işlenmesii
m
mümkündür..
Ö
Örnek: İş orrtağı danışmaan ile akdeddilen danışmaanlık sözleşm
mesinin ifasıı için, danışm
mana ödemee
yyapılabilmessi amacıyla, danışmanın
d
bbanka hesap bilgisinin elde edilmesi.
(v) Şirkett’in Hukukii Yükümlülü
üğünü Yerin
ne Getirmesi
Ş
Şirket veri sorumlusu
s
olarak hukukki yükümlülü
üklerini yerin
ne getirmesii için işlemeenin zorunluu
oolması halindde veri sahib
binin kişisel vverileri işlen
nebilecektir.
Ö
Örnek: Mahkkeme kararıy
yla talep edillen bilgilerin mahkemeyee sunulması.
(vi) Kişiseel Veri Sahib
binin Kişisell Verisini Alenileştirme
A
esi
V
Veri sahibinnin, kişisel verisini
v
kenddisi tarafınd
dan alenileşttirilmiş olmaası halinde ilgili kişisell
vveriler işleneebilecektir.
Ö
Örnek: Çalışan adayının
n iletişim bbilgilerini, işş başvurusu yapılmasınaa imkan veeren internett
ssitelerinde yaayımlanmasıı.
(vii)

B Hakkın Tesisi
Bir
T
veya K
Korunması için
i
Veri İşlemenin Zorrunlu Olmassı

B
Bir hakkın teesisi, kullanıılması veya kkorunması iççin veri işlem
menin zorunl
nlu olması haalinde kişisell
vveri sahibininn kişisel veriileri işlenebiilecektir.
Ö
Örnek: İspatt niteliği olaan verilerin (örneğin birr faturanın) saklanması ve gerekli olduğu
o
andaa
kkullanılması.
(viii)

Ş
Şirket’in
Meşru Menfaaati için Veri İşlemenin Zorunlu
Z
Olm
ması

K
Kişisel veri sahibinin teemel hak vee özgürlükleerine zarar vermemek
v
kkaydıyla Şirk
ket’in meşruu
m
menfaatleri için
i veri işlem
mesinin zoruunlu olması halinde
h
veri verileri
v
işleneebilecektir.
Ö
Örnek: Holdding’e ait bina ve tesislerdde güvenlik amaçlı
a
olarak
k kamera kayydı yapılmassı.
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7.1.22. Özel Niteelikli Kişiseel Verilerin
n İşlenmesi
Şirket taraafından; özell nitelikli kişşisel veriler kkişisel veri sahibinin
s
açık rızası yok ise ancak, KVK
K
Kuruluu
tarafındann belirlenecekk olan yeterlii önlemlerin alınması kay
ydıyla aşağıd
daki durumlaarda işlenmek
ktedir:
(i) Kiişisel veri saahibinin sağ
ğlığı ve cins el hayatı dışındaki özel nitelikli kişşisel veriler,, kanunlardaa
önngörülen halllerde,
(ii) K
Kişisel veri saahibinin sağlığına ve cinssel hayatına ilişkin
i
özel nitelikli
n
kişiseel verileri isee
anncak kamu saağlığının korrunması, koruuyucu hekim
mlik, tıbbi teşhis, tedavi vve bakım
hiizmetlerinin yürütülmesi,
y
, sağlık hizm
metleri ile finaansmanının planlanması
p
vve yönetimi
am
macıyla, sır saklama
s
yükü
ümlülüğü alttında bulunan
n kişiler veyaa yetkili kuruum ve kurulu
uşlar
tarrafından.

8.
8 BÖLÜM 8– BİNA, TESİS GİR
RİŞLERİ İİLE BİNA TESİS
T
İÇE
ERİSİNDE YAPILAN
N KİŞİSEL
L
VERİ
V
İŞLE
EME FAAL
LİYETLER
Rİ İLE İNT
TERNET SİTESİ ZİY
YARETÇİL
LERİ
Şirket
Ş
tarafınndan bina tessis girişlerind
de ve tesis iççerisinde yap
pılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya,,
dir.
KVK
K
Kanunuu’na ve ilgilii diğer mevzu
uata uygun bbir biçimde yürütülmekte
y
Şirket
Ş
tarafınndan güvenliiğin sağlanm
ması amacıyyla, Şirket biinalarında ve tesislerindde güvenlik kamerasıylaa
izzleme faaliyeeti ile misafiir giriş çıkışlaarının takibinne yönelik kişisel veri işlleme faaliyettinde bulunu
ulmaktadır.
Güvenlik
G
kam
meraları kulllanılması ve misafir giriiş çıkışlarının
n kayıt altına alınması yyoluyla Şirkeet tarafındann
kişisel
k
veri işleme faaliyeeti yürütülmü
üş olmaktadırr.

8.1. ŞİRKET BİNA, TESİS
T
GİİRİŞLERİN
NDE VE İÇERİSİN
NDE YÜR
RÜTÜLEN
N
KAM
MERA İLE
E İZLEME FAALİYE
ETİ
Bu
B bölümde Ş
Şirket’in kam
mera ile izlem
me sisteminee ilişkin açık
klamalar yapıılacak ve kişiisel verilerin
n, gizliliğininn
ve
v kişinin tem
mel haklarınıın nasıl korum
maya alındığğına ilişkin bilgilendirme yapılacaktırr.
Şirket,
Ş
güvennlik kamerassı ile izleme faaliyeti kaapsamında; şirketin
ş
ve diğer kişilerinn güvenliğin
ni sağlamayaa
illişkin menfaatlerini koruumak gibi am
maçlar taşımaaktadır.

8.1.1. Kaamera ile İzleme Faalliyetinin Ya
asal Dayanağı
Şirket
Ş
tarafınndan yürütüllen kamera ile izleme ffaaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerinne Dair Kan
nun ve ilgilii
mevzuata
m
uyggun olarak süürdürülmekteedir.

8.1.2. KV
VK Hukuk
kuna Göre G
Güvenlik Kamerası
K
ille İzleme F
Faaliyeti Yü
ürütülmesi
Şirket
Ş
tarafınndan güvenliik amacıyla kamera ile iizleme faaliy
yeti yürütülm
mesinde KV
VK Kanunu’n
nda yer alann
düzenlemeler
d
re uygun haareket edilm
mektedir. Şirk
rket, bina vee tesislerind
de güvenliğinn sağlanmassı amacıyla,,
yürürlükte
y
buulunan ilgilii mevzuatta öngörülen aamaçlarla vee KVK Kan
nunu’nda sayyılan kişisel veri işlemee
şartlarına uyggun olarak güüvenlik kameerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.
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8.1.3. Kaamera ile İzleme Faalliyetinin Du
uyurulmasıı
Şirket
Ş
tarafınndan KVK Kanunu’nun
K
10.
1 Maddesinne uygun olaarak, kişisel veri
v sahibi ayydınlatılmaktadır. Şirket,,
genel
g
hususlaara ilişkin ollarak yaptığı aydınlatmannın (Bkz. Bö
ölüm 3/Başlıık 3.5) kameera ile izleme faaliyetinee
illişkin birdenn fazla yöntem
m ile bildirim
mde bulunmaaktadır.
Böylelikle,
B
kkişisel veri saahibinin tem
mel hak ve özzgürlüklerinee zarar verilm
mesinin enggellenmesi, şeffaflığın vee
kişisel
k
veri saahibinin aydıınlatılmasının
n sağlanmasıı amaçlanmaaktadır.
Şirket
Ş
tarafınndan kamerra ile izlem
me faaliyetinne yönelik olarak; Şirk
ket internet sitesinde işşbu Politikaa
yayımlanmak
y
kta (çevrimiiçi politika düzenlemeesi) ve izleemenin yapıldığı alanlların girişlerine izlemee
yapılacağına
y
ilişkin bildirrim yazısı asıılmaktadır (yyerinde aydın
nlatma).

8.1.4. Kaamera ile İzleme Faalliyetinin Yü
ürütülme Amacı
A
ve A
Amaçla Sınıırlılık
Şirket,
Ş
KVK Kanunu’nunn 4. maddesiine uygun ollarak, kişisell verileri işleendikleri amaaçla bağlantılı, sınırlı vee
ölçülü
ö
bir biççimde işlemeektedir.
Şirket
Ş
tarafınndan video kamera ilee izleme faaaliyetinin sü
ürdürülmesin
ndeki amaç bu Politikaa’da sayılann
amaçlarla
a
sınnırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kkameralarının
n izleme alanları, sayıssı ve ne zaaman izlemee
yapılacağı,
y
ggüvenlik amaacına ulaşm
mak için yeteerli ve bu amaçla
a
sınırlı olarak uyygulamaya alınmaktadır.
a
.
Kişinin
K
mahrremiyetini güüvenlik amaçlarını aşan şekilde müd
dahale sonuccu doğurabillecek alanlarrda (örneğin,,
tu
uvaletler) izllemeye tabi tutulmamakt
t
adır.

8.1.5. Ellde Edilen Verilerin
V
G
Güvenliğiniin Sağlanm
ması
Şirket
Ş
tarafınndan KVK Kanunu’nun
K
12.
1 maddesinne uygun olaarak, kameraa ile izleme ffaaliyeti son
nucunda eldee
edilen
e
kişisel verilerin güüvenliğinin saağlanması iç in gerekli tek
knik ve idarii tedbirler alıınmaktadır. (Bkz.
(
Bölüm
m
2/Başlık
2
2.1)

8.1.6. Kamera
K
ile İzleme Faaaliyeti ile Elde Edillen Kişisel Verilerin Muhafazaa
Süresi
Şirket’in,
Ş
kam
mera ile izlem
me faaliyeti ile
i elde edileen kişisel verrileri muhafaaza süresi ile ilgili ayrıntıılı bilgiye buu
Politika’nın
P
K
Kişisel Verileerin Saklanm
ma Süreleri issimli 4.3. maaddesinde yer verilmiştir..

8.1.7. İzzleme Son
nucunda E
Elde Edilen
n Bilgilere Kimlerinn Erişebild
diği ve Bu
u
Bilgileriin Kimlere Aktarıldığğı
Canlı
C
kameraa görüntülerii ile dijital ortamda
o
kayddedilen ve muhafaza
m
edilen kayıtlarra yalnızca sınırlı
s
sayıdaa
Şirket
Ş
çalışannının erişimii bulunmaktaadır. Kayıtlaara erişimi olan
o
sınırlı sayıda kişi giizlilik taahhütnamesi ilee
eriştiği
e
verileerin gizliliğinni koruyacağıını beyan etm
mektedir.

8.2. ŞİRKET BİNA, TESİS
T
GİİRİŞLERİN
NDE VE İÇERİSİN
NDE YÜR
RÜTÜLEN
N
MİSAFİR GİR
RİŞ ÇIKIŞL
LARININ T
TAKİBİ
Şirket
Ş
tarafınndan; güvennliğin sağlan
nması ve bbu Politika’d
da belirtilen
n amaçlarla,, Şirket bin
nalarında vee
teesislerinde m
misafir giriş çıkışlarının
ç
taakibine yöneelik kişisel veeri işleme faaaliyetinde buulunulmaktad
dır.
Misafir
M
olarakk Şirket binaalarına gelen
n kişilerin isim
m ve soyadları elde ediliirken ya da ŞŞirket nezdin
nde asılan yaa
da
d diğer şekiillerde misaffirlerin erişim
mine sunulaan metinler aracılığıyla
a
söz
s konusu kişisel veri sahipleri buu
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kapsamda
k
ayydınlatılmaktadırlar. Misaafir giriş-çıkkış takibi yap
pılması amaccıyla elde eddilen veriler yalnızca buu
amaçla
a
işlenm
mekte ve ilgiili kişisel verriler fiziki orttamda veri kayıt
k
sistemin
ne kaydedilm
mektedir.

8.3. ŞİRKET BİNA VE
E TESİSL
LERİNDE ZİYARET
TÇİ’LERİİMİZE SA
AĞLANAN
N
İNTE
ERNET ER
RİŞİMLER
RİNE İLİŞK
KİN KAYIITLARIN SAKLANM
S
MASI
Şirket
Ş
tarafınndan güvenlliğin sağlanm
ması ve bu Politika’da belirtilen am
maçlarla; Şiirket tarafınd
dan bina vee
teesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyyunca talep
p eden Ziyaretçi’lerim
Z
mize intern
net erişimii
sağlanabilmektedir. Bu durumda
d
internet erişimleerinize ilişkin
n log kayıtlaarı 5651 Sayyılı Kanun vee bu Kanunaa
göre
g
düzenleenmiş olan mevzuatın
m
am
mir hükümleerine göre kayıt
k
altına alınmakta;
a
bbu kayıtlar ancak
a
yetkilii
kamu
k
kurum ve kuruluşlaarı tarafından
n talep edilm
mesi veya Şirk
ket içinde gerçekleştirileccek denetim süreçlerindee
illgili hukuki yyükümlülüğüümüzü yerine getirmek aamacıyla işlen
nmektedir.
Bu
B çerçevedee elde edilen log kayıtlarıına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışşanının erişim
mi bulunmak
ktadır. Bahsii
geçen
g
kayıtlaara erişimi ollan Şirket çalışanları bu kkayıtları yaln
nızca yetkili kamu kurum
m ve kuruluşşundan gelenn
taalep veya deenetim süreçlerinde kullaanmak üzeree erişmekte ve
v hukuken yetkili
y
olan kkişilerle pay
ylaşmaktadır..
Kayıtlara
K
erişşimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnam
mesi ile eriştiiği verilerin gizliliğini koruyacağını
k
ı
beyan
b
etmekttedir.

8.4. İİNTERNET
T SİTESİ ZİYARETÇ
Z
ÇİLERİ
Şirket
Ş
sahibii olduğu internet sitelerrinde; bu sitteleri ziyarett eden kişilerin sitelerddeki ziyaretleerini ziyarett
uygun bir şekilde geerçekleştirmeelerini temin
amaçlarıyla
a
n etmek; kendilerine
k
özelleştirilm
miş içeriklerr
gösterebilmek
g
k ve çevrim
miçi reklamccılık faaliyettlerinde bulu
unabilmek maksadıyla
m
teknik vasıttalarla (Örn..
Kurabiyeler-c
K
cookie gibi) site içerisind
deki internet hareketlerini kaydedilmeektedir.
Şirket
Ş
yapmıış olduğu bu
b faaliyetleere ilişkin kkişisel verileerin korunm
ması ve işleenmesine ilişkin detaylıı
açıklamalar
a
illgili internet sitelerinin “Şirket Çerezz Politikası” metinleri
m
içeerisinde yer aalmaktadır.

9.
9 BÖLÜ
ÜM 9 – KİŞİSE
EL VERİİLERİN
ANONİML
A
LEŞTİRİLM
MESİ ŞAR
RTLARI

SİLİNMES
Sİ,

YOK
K

EDİLM
MESİ

VE
E

Şirket,
Ş
Türk C
Ceza Kanunuu’nun 138. maddesinde
m
vve KVK Kan
nunu’nun 7. Maddesinde
M
düzenlendiğ
ği üzere ilgilii
kanun
k
hüküm
mlerine uyggun olarak işlenmiş
i
olm
masına rağm
men, işlenmeesini gerektitiren sebepleerin ortadann
kalkması
k
hâliinde Şirket’nnin kendi kaararına istinaaden veya kiişisel veri saahibinin talebbi üzerine kişisel verilerr
silinir, yok eddilir veya anoonim hâle geetirilir.

9.1. Ş
ŞİRKET’İN
N KİŞİSEL
L VERİLE
ERİ SİLME
E, YOK ET
TME VE A
ANONİMLE
EŞTİRME
E
YÜK
KÜMLÜLÜ
ÜĞÜ
Türk
T
Ceza Kaanunu’nun 138.
1
maddesiinde ve KVK
K Kanunu’nu
un 7. maddessinde düzenllendiği üzeree ilgili kanunn
hükümlerine
h
uygun olaraak işlenmiş olmasına raağmen, işlen
nmesini gereektiren sebepplerin ortadan kalkmasıı
hâlinde
h
Şirkeet’in kararınaa istinaden veya
v
kişisel veri sahibin
nin talebi üzeerine kişiselvveriler siliniir, yok edilirr
veya
v
anonim hâle getirilirr. Bu kapsam
mda Şirket ilggili yükümlü
ülüğünü bu bö
ölümde açıkllanan yöntem
mlerle yerinee
getirmektedir
g
r.
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9.2.
KİŞİSE
EL
VE
ERİLERİN
SİLİN
NMESİ,
ANO
ONİMLEŞT
TİRİLMES
Sİ TEKNİK
KLERİ

YOK

EDİLME
ESİ

VE
E

9.2.1. Kiişisel Verileerin Silinm
mesi ve Yok
k Edilmesi Teknikleri
T
Şirket
Ş
ilgili kkanun hüküm
mlerine uygu
un olarak işşlenmiş olmaasına rağmen
n, işlenmesiini gerektiren
n sebeplerinn
ortadan
o
kalkm
ması hâlindee kendi karaarına istinadeen veya kişiisel veri sah
hibinin talebii üzerine kişşisel verilerii
silebilir veyaa yok edebiilir. Şirket tarafından
t
enn çok kullaanılan silme veya yok etme teknik
kleri aşağıdaa
sıralanmaktaddır:
(i) Fiiziksel Olaraak Yok Etm
me (Physical Destruction
n)
Kiişisel verilerr herhangi birr veri kayıt ssisteminin paarçası olmak kaydıyla otoomatik olmay
yan
yoollarla da işleenebilmekted
dir. Bu tür veeriler silinirk
ken/yok edilirken kişisel vverinin sonraadan
kuullanılamayaacak biçimde fiziksel olarrak yok edilm
mesi sistemi uygulanmakktadır.
(ii) Yazılımdan Gü
üvenli Olara
ak Silme (Seecure Deletion Softwaree)
Taamamen veyya kısmen oto
omatik olan yollarla işlen
nen ve dijitaal ortamlardaa muhafaza edilen
e
verilerr
sillinirken/yok edilirken; bir
b daha kurttarılamayacaak biçimde verinin
v
ilgilii yazılımdan
n silinmesinee
iliişkin yöntem
mler kullanılırr.
(iii) Uzzman Tarafı
fından Güvenli Olarak S
Silme (Sending to a Speecialist for SSecure Deletiion)
Şiirket bazı duurumlarda kendisi
k
adınaa kişisel verrileri silmesii için bir uzzman ile anllaşabilir. Buu
duurumda, kişissel veriler bu
u konuda uzzman olan kiişi tarafından
n bir daha kuurtarılamayaacak biçimdee
güüvenli olarakk silinir/yok edilir.
e

9.2.2. Kiişisel Verileeri Anonim
m Hale Getiirme Tekniikleri
Kişisel
K
verileerin anonimlleştirilmesi, kişisel verileerin başka verilerle
v
eşleştirilerek dah
ahi hiçbir surrette kimliğii
belirli
b
veya belirlenebilir bir gerçek kiişiyle ilişkileendirilemeyeecek hâle getiirilmesini ifaade eder.
Şirket,
Ş
hukukka uygun olarrak işlenen kişisel
k
verilerrin işlenmesiini gerektiren
n sebepler orrtadan kalktığında kişisell
verileri
v
anoniimleştirebilm
mektedir.
KVK
K
Kanunuu’nun 28. maaddesine uyg
gun olarak; aanonim hale getirilmiş olaan kişisel veeriler araştırm
ma, planlamaa
ve
v istatistik gibi amaçlaarla işlenebillir. Bu tür iişlemeler KV
VK Kanunu kapsamı dıışında olup, kişisel verii
sahibinin açıkk rızası arannmayacaktır. Anonim haale getirilereek işlenen kiişisel verilerr KVK Kanu
unu kapsamıı
dışında
d
olacaağından Polittika’nın 10. Bölümünde
B
ddüzenlenen haklar
h
bu verriler için geççerli olmayaccaktır. Şirkett
taarafından en çok kullanıllan anonimleeştirme teknikkleri aşağıdaa sıralanmakttadır.
(i) Masskeleme (Masking)
Verri maskelemee ile kişisel verinin
v
temeel belirleyici bilgisini verri seti içerisiinden çıkartıılarak kişisell
veriinin anonim hale getirilm
mesi yöntemi dir.
Örnnek: Kişisel veri
v sahibiniin tanımlanm
masını sağlay
yan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılmasıı
yoluuyla kişisel veri
v sahibinin
n tanımlanm
masının imkân
nsız hale geld
diği bir veri ssetine dönüşştürülmesi.
(ii) Top
plulaştırma (Aggregatio
on)
Veeri toplulaştıırma yöntem
mi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve
v kişisel verriler herhang
gi bir kişiylee
iliişkilendirilem
meyecek halee getirilmekttedir.
Örrnek: Çalışaanların yaşlarının tek tekk göstermek
ksizin X yaşıında Z kadaar çalışan bu
ulunduğununn
orrtaya konulm
ması.
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(iii) Veeri Türetmee (Data Deriv
vation)
Veeri türetme yöntemi
y
ile kişisel
k
veriniin içeriğindeen daha genel bir içerik ooluşturulmak
kta ve kişisell
veerinin herhanngi bir kişiylle ilişkilendirrilemeyecek hale getirilm
mesi sağlanm
maktadır. Örn
nek: Doğum
m
tarrihleri yerinee yaşların belirtilmesi; aççık adres yeriine ikamet ed
dilen bölgeni
nin belirtilmeesi.
(iv) Veeri Karma (D
Data Shuffliing, Permuttation)
Veeri karma yöntemi
y
ile kişisel veri seti içindek
ki değerlerin
nin karıştırılaarak değerleer ile kişilerr
arrasındaki bağğın kopartılm
ması sağlanm
maktadır.
Örrnek: Ses kaayıtlarının nitteliğinin değğiştirilerek seesler ile veri sahibi kişiniin ilişkilendiirilemeyecekk
haale getirilmessi.

10.
1
BÖLÜ
ÜM 10 – KİŞİSEL
L VERİ SAHİPLE
ERİNİN HAKLARI;
H
; BU HA
AKLARIN
N
KULLANIL
K
LMASI VE
E DEĞERL
LENDİRİL
LMESİ METODOLOJ
JİSİ
Şirket,
Ş
KVK Kanunu’nunn 10. maddeesine uygun oolarak kişiseel veri sahibiinin haklarınnı kendisine bildirmekte,,
bu
b hakların nnasıl kullanılacağı konu
usunda kişissel veri sahibine yol gö
östermektedirr ve Şirket, kişisel verii
sahiplerinin hhaklarının deeğerlendirilm
mesi ve kişissel veri sahiiplerine gereken bilgilenndirmenin yaapılması içinn
KVK
K
Kanunuu’nun 13. maddesine
m
uy
ygun olarak gerekli kan
nalları, iç işleyişi, idari vve teknik dü
üzenlemelerii
yürütmektedi
y
ir.

10.1 VERİ SAH
HİBİNİN HAKLARI
H
VE BU HA
AKLARINII KULLAN
NMASI
10.1..1. Kişisel Veri
V Sahibiinin Haklarrı
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer
y alan hakllara sahiptirller:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrennme,
(1) K
(2) K
Kişisel verilerri işlenmişse buna ilişkinn bilgi talep etme,
e
(3) K
Kişisel verilerrin işlenme amacını
a
ve buunların amaccına uygun kullanılıp kulllanılmadığın
nı
öğğrenme,
(4) Y
Yurt içinde veeya yurt dışın
nda kişisel veerilerin aktarrıldığı üçüncü kişileri bilm
lme,
(5) K
Kişisel verilerrin eksik vey
ya yanlış işlennmiş olması hâlinde bunlların düzeltillmesini istem
me ve
buu kapsamda yapılan
y
işlem
min kişisel veerilerin aktarrıldığı üçüncü
ü kişilere billdirilmesini isteme,
(6) K
KVK Kanunnu ve ilgili diğer kanuun hükümlerrine uygun olarak işlennmiş olmasıına rağmen,,
işllenmesini geerektiren seb
beplerin ortaadan kalkmassı hâlinde kiişisel verilerrin silinmesini veya yokk
eddilmesini isteme ve bu kapsamda yyapılan işlem
min kişisel verilerin
v
akttarıldığı üçü
üncü kişileree
biildirilmesini isteme,
(7) İşşlenen verilerrin münhasırran otomatikk sistemler vaasıtasıyla anaaliz edilmesii suretiyle kişşinin kendisii
aleeyhine bir soonucun ortay
ya çıkmasına itiraz etme,
(8) K
Kişisel verillerin kanunaa aykırı olaarak işlenmeesi sebebiyle zarara uğğraması hâliinde zararınn
giiderilmesini talep
t
etme.

10.1..2. Kişisel Veri
V Sahibiinin Haklarrını İleri Sü
üremeyeceğ
ği Haller
Kişisel veri sahippleri, KVK Kanunu’nun
K
28. addesi gereğince
g
aşaağıdaki hallerr KVK Kanu
unu kapsamıı
dışındda tutulduğuundan, kişissel veri sahhiplerinin bu
u konulardaa 10.1.1.’de sayılan haaklarını ilerii
sürem
mezler:
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(1)

Kişisel veriilerin resmi istatistik ilee anonim hââle getirilmeek suretiyle araştırma, planlama
p
vee
iistatistik gibii amaçlarla işlenmesi.
(2) K
Kişisel verileerin millî sav
vunmayı, miillî güvenliğ
ği, kamu güv
venliğini, kaamu düzenin
ni, ekonomikk
ggüvenliği, özzel hayatın gizliliğini
g
veeya kişilik haaklarını ihlal etmemek ya da suç teşk
kil etmemekk
kkaydıyla, saanat, tarih, edebiyat
e
veyya bilimsel amaçlarla ya
y da ifade özgürlüğü kapsamındaa
iişlenmesi.
millî güven
(3) K
Kişisel verillerin millî savunmayı,
s
nliği, kamu güvenliğinii, kamu dü
üzenini veyaa
ekkonomik güvvenliği sağlaamaya yönellik olarak kaanunla görev
v ve yetki vverilmiş kam
mu kurum vee
kuuruluşları tarrafından yürü
ütülen önleyiici, koruyucu
u ve istihbari faaliyetler kkapsamında işlenmesi.
i
(4) K
Kişisel verileerin soruşturrma, kovuştuurma, yargılaama veya in
nfaz işlemlerrine ilişkin olarak yargıı
m
makamları veyya infaz merccileri tarafınddan işlenmessi.
KVK
K Kanunu’nuun 28/2 mad
ddesi gereğinnce; aşağıda sıralanan hallerde kişissel veri sahip
pleri zararınn
giderrilmesini taleep etme hakk
kı hariç, 10.1..1.’de sayılan
n diğer haklaarını ileri sürremezler:
(1) K
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesininn önlenmesi veya suç sorruşturması iççin gerekli ollması.
(2) K
Kişisel veri saahibi tarafınd
dan kendisi taarafından aleenileştirilmişş kişisel verillerin işlenmeesi.
(3) K
Kişisel veri işlemenin
i
kaanunun verddiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kam
mu kurum vee
kuuruluşları ilee kamu kurrumu niteliğğindeki mesllek kuruluşlarınca, deneetleme veyaa düzenlemee
göörevlerinin yürütülmesi ille disiplin sooruşturma veya kovuşturm
ması için gerrekli olması.
(4) K
Kişisel veri işlemenin
i
bü
ütçe, vergi vve mali konu
ulara ilişkin olarak Devvletin ekonom
mik ve malii
çıkkarlarının koorunması için
n gerekli olm
ması.
10.1.3. Kiişisel Veri Saahibinin Ha
aklarını Kulllanması
n 10.1.1. Başşlığı altında sıralanan
s
hak
klarına ilişkin
in taleplerini kimliklerinii
Kişisel Veeri Sahipleri bu bölümün
tespit edeccek bilgi ve belgelerle
b
vee aşağıda bellirtilen yönteemlerle veya Kişisel Veriileri Korumaa Kurulu’nunn
belirlediğii diğer yönteemlerle Başvu
uru Formu’nnu doldurup imzalayarak
i
Şirket’e
ücretsiz ollarak iletebilleceklerdir:
(1) www.eedip.com adrresinde bulun
nan formun doldurulduk
ktan sonra ıslak imzalı birr nüshasının bizzat eldenn
veya noterr aracılığı ilee 212İstanbu
ul Alışveriş M
Merkezi yön
netim ofisi Mahmutbey
M
M
Merkez Mh.T
Taşocağı Cd..
No:5 Bağccılar-İstanbuul adresine ileetilmesi
(2) www.eedip.com adrresinde bulun
nan formun ddoldurulup 5070
5
Sayılı Elektronik
E
İm
mza Kanunu
kapsamınddaki “güvennli elektronik imza”nızlla imzalandıktan sonra güvenli eleektronik imzalı formunn
0324003270900011.eddipy@hs03.k
kep.tr adresinne kayıtlı eleektronik postta ile gönderiilmesi
Kişisel veeri sahipleri adına üçünccü kişilerin bbaşvuru taleebinde bulun
nabilmesi içiin veri sahib
bi tarafındann
başvurudaa bulunacak kişi
k adına no
oter kanalıylaa düzenlenmiiş özel vekâletname buluunmalıdır.
10.1.4. Kiişisel Veri Saahibinin KV
VK Kurulu’n
na Şikâyettee Bulunma Hakkı
H
Kişisel veeri sahibi KV
VK Kanunu
u’nun 14. maaddesi gereğ
ğince başvurrunun reddeddilmesi, veriilen cevabınn
yetersiz bulunması veeya süresindee başvuruya cevap verilmemesi hâlllerinde; Şirkket’in cevabını öğrendiğii
tarihten itiibaren otuz ve
v her hâldee başvuru tarrihinden itibaaren altmış gün
g içinde K
KVK Kurulu’’na şikâyettee
bulunabiliir.
10.2. ŞİRK
KET’İN BA
AŞVURULA
ARA CEVAP
P VERMES
Sİ
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Şirket ile sözleşmesell ilişkisi olan Şirketlerinn kişisel verri işleme faaaliyetleri ile ilgili başvu
uruların ilgilii
Şirkete yaapılması gerrekmektedir. Şirket’e yaalnızca Şirkeet’in KVK Kanunu
K
kapssamında verri sorumlusuu
sayıldığı ddurumlarda başvuru
b
yapıılması gerekm
mektedir. Bu
u durum, Şirrket’in doğruudan ilgili kişiden kişisell
veri toplaadığı ya da ilgili
i
Şirket ile Şirket arrasındaki veeri paylaşımıının KVK K
Kanunu kapssamında verii
sorumlusuundan veri soorumlusuna veri
v transferii sayıldığı du
urumlarda meevcut olabilm
mektedir. Bu
unlar dışında,,
ilgili Şirkeetin veri sorrumlusu sayııldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başşvuruların Şiirket’e değil,,
ilgili Şirkeete yapılması gerekmekteedir.

10.2.1. Şirrket’in Başvvurulara Cevap Verme Usulü ve Sü
üresi
Kişisel veeri sahibinin,, bu bölümün
n 10.1.3. başşlıklı kısmın
nda yer alan usule uygunn olarak taleb
bini Şirket’ee
iletmesi ddurumunda Şirket
Ş
talebiin niteliğine göre en geeç otuz gün
n içinde ilgilli talebi ücrretsiz olarakk
sonuçlanddıracaktır. Ancak,
A
KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi
ö
hâlinde, Şiirket tarafınd
dan başvuruu
sahibindenn KVK Kuruulunca belirleenen tarifedeeki ücret alın
nacaktır.
10.2.2. Şirrket’in Başvvuruda Bulu
unan Kişisell Veri Sahibinden Talep
p Edebileceğği Bilgiler
Şirket, başşvuruda buluunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit
t
etmek adına ilgili kişiden
k
bilgii
talep edebbilir. Şirket, kişisel
k
veri sahibinin
s
başşvurusunda yer
y alan husu
usları netleşttirmek adınaa, kişisel verii
sahibine bbaşvurusu ilee ilgili soru yöneltebilir.
10.2.3. Şirrket’in Kişissel Veri Sah
hibinin Başvvurusunu Reeddetme Hakkı
Şirket aşaağıda yer alan
a
hallerd
de başvurudda bulunan kişinin başşvurusunu, gerekçesini açıklayarakk
reddedebillir:
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

r
istatisttik ile anoniim hâle getirrilmek suretiiyle araştırm
ma, planlama ve istatistikk
Kişisel verilerin resmi
gibi aamaçlarla işleenmesi.
Kişisel verilerin millî savun
nmayı, milllî güvenliği,, kamu güv
venliğini, kaamu düzenin
ni, ekonomii
güvennliği, özel hayatın
h
gizliiliğini veya kişilik haklaarını ihlal etmemek
e
ya da suç teşk
kil etmemekk
kaydııyla, sanat, taarih, edebiyaat veya bilim
msel amaçlarlaa ya da ifadee özgürlüğü kkapsamında işlenmesi.
i
Kişisel verilerin millî savunm
mayı, millî ggüvenliği, kaamu güvenliğ
ğini, kamu ddüzenini vey
ya ekonomikk
güvennliği sağlam
maya yönelik
k olarak kannunla görev ve yetki veerilmiş kamu
mu kurum vee kuruluşlarıı
tarafıından yürütülen önleyici, koruyucu vee istihbari faaaliyetler kap
psamında işleenmesi.
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturm
ma, yargılam
ma veya inffaz işlemleriine ilişkin olarak
o
yargıı
makaamları veya infaz
i
mercileeri tarafındann işlenmesi.
Kişisel veri işlem
menin suç işleenmesinin önnlenmesi vey
ya suç soruştu
urması için ggerekli olmassı.
Kişisel veri sahibi tarafından kendisi
k
taraffından alenileeştirilmiş kişşisel verilerinn işlenmesi.
Kişisel veri işlem
menin kanu
unun verdiğii yetkiye daayanılarak görevli
g
ve yyetkili kamu
u kurum vee
kurulluşları ile kamu
k
kurum
mu niteliğinndeki meslek kuruluşlaarınca, denet
etleme veya düzenlemee
görevvlerinin yürüütülmesi ile disiplin
d
soruşşturma veya kovuşturmas
k
sı için gereklli olması.
Kişisel veri işlem
menin bütçee, vergi ve mali konulara ilişkin olarak
o
Devle
letin ekonom
mik ve malii
çıkarllarının korunnması için geerekli olmasıı.
Kişisel veri sahibinin talebinin
n diğer kişileerin hak ve özgürlüklerin
ö
ni engelleme ihtimali olm
ması
Oranttısız çaba gerektiren talep
plerde bulunnulmuş olmassı.
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11)

Talepp edilen bilgiinin kamuya açık bir bilggi olması.

11.
1
BÖLÜ
ÜM 11 – ŞİRKET KİŞİSEL
L VERİLE
ERİN KO
ORUNMASSI VE İŞL
LENMESİİ
POLİTİKA
P
ASI’NIN DİİĞER POL
LİTİKALA
ARLA OLA
AN İLİŞKİS
Sİ
Şirket,
Ş
işbu P
Politika ile orrtaya koymu
uş olduğu esaasların ilişkilli olduğu kişiisel verilerinn korunması ve işlenmesii
konusunda
k
içç kullanımaa yönelik allt politikalarrın yanısıra Topluluk Şirketleri
Ş
iççin de temel politikalarr
oluşturmaktad
o
dır.
Şirket
Ş
içi politikalarının esasları,
e
ilgilli olduğu ölççüde kamuoy
yuna açık pollitikalara yannsıtılarak, ilg
gililerinin buu
çerçevede
ç
billgilenmesi ve
v Şirket’in yürütmekte
y
olduğu kişissel veri işlem
me faaliyetleeri hakkında şeffaflık vee
hesap
h
verilebbilirliğin sağllanması hedeeflenmiştir.

12.
1 BÖLÜM
M 12- REFE
ERANS DÖ
ÖKÜMANL
LAR
 6698 Sayıılı Kişisel Veerilerin Koru
unması Kanunnu,
 Kişisel Veerilerin Silinm
mesi, Yok Edilmesi veyaa Anonim Haale Getirilmeesi Hakkındaa Yönetmelik
k.
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11.BÖLÜM
1
M 11- REVİİZYON DU
URUMU
*R
Revizyon Tarrihi

*RV

*G
Gözden Geçirme
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Açıklama

Veri kattegorileri, veeri işleme amaçlar,
a
alın
nan teknik ve idari
tedbirlerr, veri aktarrımı verbis siteminde
s
yer alan tanıımlar ile
eşleşece
ek şekilde revvize edilmiştir.
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