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BÖLÜM 1- GENEL
Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında, Şirketimiz
tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemelere
uyumlu şekilde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde
benimsenen ilkeler ve temel prensipler açıklanmaktadır.
Kapsam
Bu Politika; Şirketimiz çalışanları ve çalışanları haricindeki kişilerin (müşteriler,
tedarikçiler, eski çalışanlar, çalışan adayları, hissedarlar, ziyaretçiler ve iş ortağı tüzel
kişilerin yetkili, çalışan ve hissedarları), tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen
tüm kişisel verilerine ilişkindir.
Politikanın Yürürlüğü
İşbu Politikanın yürürlük tarihi 01.10.2018'dir.
İşbu Politika, Egesil Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin internet sitesinde
https://www.egesil.com.tr kişisel veri sahiplerinin bilgi ve erişimine sunulmuştur.
BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Şirketimiz, Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik
eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre, Kişisel Verileri Koruma
Kurulu ("Kurul") tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli idari ve
güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Kişisel Veriler
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade
etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun
kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal
ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir
olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle,
o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder.
Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine
veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem verilmiş ve “Özel Nitelikli Kişisel
Veri” olarak tanımlanmıştır. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık,
cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve
genetik verilerdir.
Şirket Bünyesinde Farkındalıkların Arttırılması
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı
olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik
farkındalığın artırılması için bölümlere eğitim desteği vermektedir.
Çalışanlara uygulamada ihtiyaç duyabilecekleri desteğin verilebilmesi için Grubumuz
organizasyon yapısı içinde yetkili bir pozisyon oluşturulmuştur.

BÖLÜM 3 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesinde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun
hareket etmektedir.
 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli
önlemleri almaktadır.
 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirketimiz kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koyarak iş faaliyetleri
doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemekte, veri sahiplerini
aydınlatma metinleri vasıtasıyla açık bir şekilde bilgilendirmektedir.
 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde
toplamakta, belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.


İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar
Muhafaza Etme
Şirketimiz ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp
öngörülmediğini tespit ederek, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır.
Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan makul
süre kadar saklanmaktadır. Bu şekilde belirlenen süreler sonunda kişisel veriler
belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha
edilmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Kişisel veriler veri sahibinin açık rızası ile işlenebileceği gibi aşağıda belirtilen şartlardan
bir veya birden fazlasının varlığı durumunda açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir.
Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak
ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık
rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.


Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise işbu veri işleme
şartının varlığından söz edilebilecektir.



Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına
geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı ve ya
beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması
halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.



Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde
işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.



Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması
halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.



Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler
alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.



Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.



Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla
Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından aşağıdaki şartların varlığı halinde
işlenmektedir:


Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça
öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tâbi olduğu kanunda kişisel verilerin
işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel
verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.



Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında
bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın
işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin
işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
Şirketimiz, mevzuata uygun olarak, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından,
hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle
toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında
sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik
önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini
üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere)
aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun'un 8. maddesinde öngörülen
düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
 Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da
birkaçının mevcut olması halinde gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler
üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

o Kişisel verilerin aktarımının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
o Kişisel verilerin aktarımının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
o Kişisel verilerin aktarımının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması,
o Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması (alenileştirme
amacıyla sınırlı bir şekilde )
o Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarımını Şirket'in veya veri sahibinin
veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için
zorunlu olması,
o Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket
meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının
zorunlu olması,
o Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
Ayrıca kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen
yabancı ülkelere ("Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke") yukarıdaki şartlardan
herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması
durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye'deki ve
ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt
ettiği ve Kurul'un izninin bulunduğu yabancı ülkelere ("Yeterli Korumayı Taahhüt
Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke") aktarılabilecektir.


Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politikada belirtilen ilkelere
uygun olarak ve Kurul'un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her
türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde
aktarılabilecektir:
o Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda
açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın, aksi halde
veri sahibinin açık rızası alınarak.
o Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri
sahibinin açık rızası alınarak.

Ayrıca, kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki
şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın
bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda
Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere
aktarılabilecektir.

 Aktarım Yapılan Taraflar
Ticari ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesini temin amacıyla iştiraklere, grup
şirketlerine; ticari ilişki içinde olunan tedarikçi, müşteriler ve iş ortaklarına, hukuken
yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara
aktarılmaktadır.
BÖLÜM 4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet,
medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no,
cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile
sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni,
veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim
Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Finansal Veri
; Özlük
Verisi

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları,
icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı,
asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı, banka hesap
numarası

Özel Nitelikli
Kişisel Veri

Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık
durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası
poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi,
göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene
formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni
bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri,
eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel
ve
İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

Çalışan
Performans
ve
Kariyer
Gelişim
Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta,
imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu,
aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu,
aktivite bilgileri

Aile ve Yakın
Verisi

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası
cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası;
yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Çalışma
Verisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi,
işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik
no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding
sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi,
emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe
kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi,
kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi,
gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç
lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı,
özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi
bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen
servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, kartlı geçiş
sistemi giriş çıkış logları, çalışan günlük aktivite verileri, hukuki işlemler,
IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri

BÖLÜM 5 - KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN
KULLANILMASI
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o Kanun 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,
o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Talep Hakkı Bulunmayan Haller
o Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması
için gerekli olması,
o İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
o 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,
o Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde
verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
Verilerin Kanun kapsamı dışında olması nedeniyle, veri sahiplerinin taleplerinin işleme
alınmayacağı haller
o Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin
yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen
kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler
kapsamında işlenmesi,
o Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle
araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
o Kişisel verilerin milli savunmayı, milli 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,
o Kişisel verilerin milli savunmayı, milli 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,
o Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine
ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini Şirketimize https://www.egesil.com.tr
adresinden ulaşılabilecek Başvuru Formundan yararlanarak iletebileceklerdir.
Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi
Kişisel veri sahibinin, haklarına ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi
durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde
ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

BÖLÜM 6 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR
Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, bina ve tesislerimizde güvenlik
kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme
faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Kamera ile izleme faaliyetine ilişkin kişisel veri sahibi
aydınlatılmaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen
kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır.
Şirketimiz tarafından, güvenliğin sağlanması amacıyla bina ve tesislerde misafir giriş
çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Misafir olarak Şirketimiz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken, asılan
ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel
veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.
Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla
işlenmektedir.
BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Şirketimiz kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için aşağıdakiler dâhil olmak üzere
gerekli makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.
o Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarları ile veri güvenliğini
sağlamakta,
o Kişisel verilere erişimin kayıtlarını tutmakta,
o Kişisel verilere şirket içi erişimi yetkilendirme matrisleri ile sınırlandırma,
o Dış kaynak kullanımı nedeniyle şirket dışından erişim halinde gerekli
taahhütleri almakta,
o Gerekli denetimleri yapmaktadır.

