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lanılması vey
emel hak ve
aliyetinde bu
afından kişis
ya beden bütü
uki geçersizli
eri sahibinin 
üş olması 
eri sahibinin 

korunması, 

KİŞİSE

KİŞİSE

ol
ka
be

 

K
ol
si
ile
ol
he

el Veri 

K
ol
si
K
sa
ve

K
ol
si
Şi
de

VERİLERİ

5. maddesin
larla ve koşu

işlenmesine

Şirket tarafı
kli olması 
lenmesinin Ş
izler tarafınd
fından işlenm
irket tarafınd
ya korunmas
 özgürlükler
lunulmasının

sel veri işlem
ünlüğünün k
ik nedeniyle 
sağlığı ve c

sağlığına ve
koruyucu h

EL VERİ Y

EL VERİLE
POL

lan; fotoğraf 
apsamında g
elgelerin kop

imliği belirl
lan; kısmen 
steminin bir 
e çalışma ili
luşmasına te
er türlü kişise

imliği belirl
lan; kısmen 
steminin bir 
anunu’nun 6

ağlık verileri
e üye olunan 

imliği belirl
lan; kısmen 
steminin bir
irket’e yönel
eğerlendirilm

İN İŞLENM

nin 2. fıkrasın
ullarla sınırlı 

e ilişkin Şir

ndan işlenm

Şirket’in huk
dan alenileşti
mesi 
dan işlenmes
sı için zorunl
rine zarar ve
n zorunlu olm

me faaliyetind
korunması içi

rızasını açık
cinsel hayatı

e cinsel haya
hekimlik, tıbb

YÖNETİM

ERİN KOR
LİTİKASI

f ve kamera 
giren kayıtlar
pyası niteliğin

li veya belir
n veya tama

parçası olara
işkisi içerisin
emel olacak 
el veri 

li veya belir
n veya tama

parçası olar
6. maddesind
i, ceza ve m

n dernek bilgi

li veya belir
n veya tama
r parçası o
ltilmiş olan 

mesine ilişkin

ME AMAÇ

nda ve 6. ma
olarak kişise

rket’in ilgil

mesinin bir 

kuki yükümlü
irilmiş olma

sinin Şirket’
lu olması 
ermemek kay
ması 
de bulunulm
in zorunlu ol
klayamayacak
ı dışındaki ö

atına ilişkin 
bi teşhis, ted

M SİSTEM

RUNMAS

kayıtları (Fi
r hariç), ses 
ndeki belgel

rlenebilir bir
amen otom
ak otomatik 
nde olan ge
bilgilerin el

rlenebilir bir
amen otom

rak otomatik 
de belirtilen v

mahkumiyet v
isi gibi) 

rlenebilir bir
amen otom
larak otoma
her türlü tal

n kişisel veril

ÇLARI 

addenin 3. fık
el verileri işl

li faaliyette 

sözleşmenin

ülüğünü yerin
ası şartıyla; s

in veya sizle

ydıyla Şirket

masının kişise
lması ve bu d
k durumda b

özel nitelikli 

özel nitelikl
davi ve bakı

Mİ 
Doküm

Yayın T

SI  Revize

Revize

Sayfa N

ziksel Meka
kayıtları ile
erde yer alan

gerçek kişi
atik şekilde
olmayan şek

erçek kişileri
lde edilmesi

gerçek kişi
atik şekilde
olmayan şek

veriler (örn. 
verileri, biyo

gerçek kişi
atik şekilde
atik olmayan
lep veya şik
ler 

krasında beli
emektedir. B

bulunmasın

kurulması 

ne getirebilm
izlerin aleni

erin veya üçü

t meşru men

el veri sahibi
durumda da k
bulunması 

kişisel veril

li kişisel ver
ım hizmetler

man No  KV

Tarihi  7.0

e No  02

e Tarihi  02

No  Sa
29

an Güvenlik 
e kişisel veri
n veriler 

iye ait olduğ
e veya veri
kilde işlenen
in özlük hak
ine yönelik 

iye ait olduğ
e veya veri
kilde işlenen
kan grubu d

ometrik veril

iye ait olduğ
e veya veri
an şekilde i
kayetin alınm

irtilen kişise
Bu amaçlar v

nın Kanunl

veya ifasıy

mesi için zoru
ileştirme ama

üncü kişileri

nfaatleri için

inin ya da bi
kişisel veri s

ler açısından

rileri açısınd
rinin yürütül
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Bilgisi 
i içeren 

ğu açık 
i kayıt 
; Şirket 
klarının 
işlenen 

ğu açık 
i kayıt 

n; KVK 
da dahil 
ler, din 

ğu açık 
i kayıt 
işlenen; 
ması ve 

l veri işleme
ve koşullar; 

arda açıkça

la doğrudan

unlu olması
acıyla sınırlı

in haklarının

n kişisel veri

ir başkasının
ahibinin fiili

n kanunlarda

an ise kamu
lmesi, sağlık

e 

a 

n 

ı 

n 

i 

n 
i 

a 

u 
k 
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hizmetleri
kişiler vey
 

Bu kapsamda

 Çalışan A
 Çalışan A
 Çalışanlar
 Çalışanlar
 Eğitim Fa
 Faaliyetler
 Finans Ve
 İletişim Fa
 İş Faaliyet
 İş Sağlığı 
 Sözleşme 
 Yetkili Ki
 Şirket araç
 Web sitesi
 Fiziksel M
 Diğer 

 
Bahsi geçen 
herhangi birin
emin edilmek

 

4.3. K

Şirket, ilgili 
üre boyunca

Kişisel verile
Kişisel Verile
yaşamının te
edilmekte vey
yer verilmişti

Kişisel verile
onuna gelinm

bağlı ilgili ha
ürelerin tesi
ürelerinin ge
aklama süre

erişilmemekte

i ile finansm
ya yetkili kur

a Şirket, kişis

dayı / Stajye
daylarının B

r İçin İş Akdi
r İçin Yan Ha
aliyetlerinin 
rin Mevzuata

e Muhasebe İ
aaliyetlerinin
tlerinin Yürü
/ Güvenliği 
Süreçlerinin

işi, Kurum V
çlarının güve
i ziyeretçiler

Mekan Güven

amaçlarla g
ni karşılamıy
ktedir. 

KİŞİSEL V

kanunlarda v
a saklamaktad

erin ne kadar
er Şirket’in 

eamülleri uy
ya anonim h
ir. 

erin işlenme
mişse; kişise
akkın ileri sü
isinde bahsi 
eçmesine rağ
eleri belirle
e ve ancak i

KİŞİSE

KİŞİSE

manının planl
rum ve kurul

sel verilerini

er / Öğrenci S
Başvuru Süreç

i Ve Mevzua
aklar Ve Me
Yürütülmes

a Uygun Yür
İşlerinin Yür
n Yürütülme
ütülmesi / De
Faaliyetlerin

n Yürütülmes
Ve Kuruluşlar
enliğinin sağ
rinin, web sit
nliğinin Tem

gerçekleştirile
yor olması h

VERİLERİ

ve mevzuatl
dır. 

r süre boyun
o veriyi işle

yarınca işlen
hale getirilme

e amacı sona
el veriler yaln
ürülebilmesi 
geçen hakk

ğmen daha ön
enmektedir. 
ilgili hukuki

EL VERİ Y

EL VERİLE
POL

anması ve y
luşlar tarafın

zi aşağıdaki 

Seçme Ve Ye
çlerinin Yürü
attan Kaynak
nfaatleri Sür
i 
rütülmesi 
rütülmesi 
si 
enetimi 
nin Yürütülm
si 
ra Bilgi Veri

ğlanması ama
tesi kullanım

mini 

en işleme fa
halinde, ilgili

İN SAKLA

larda öngörü

nca saklanma
erken yürütü
nmesini gere
ektedir. Bu k

a ermiş; ilgi
nızca olası h
veya savunm

kın ileri sürü
nce aynı kon
Bu durumd

i uyuşmazlık

YÖNETİM

ERİN KOR
LİTİKASI

yönetimi ama
ndan işlenme

amaçlarla iş

erleştirme Sü
ütülmesi 
klı Yükümlül
reçlerinin Yü

mesi 

ilmesi 
acı ile taşıt ta

m kolaylığının

aaliyetinin, K
i işleme süre

ANMA SÜR

ülmesi durum

ması gerektiği
ülen faaliyet 
ektiren süre 
konu ile ilgi

ili mevzuat 
hukuki uyuşm
nmanın tesis 
ülebilmesine 
nularda Şirke
da saklanan
kta kullanılm

M SİSTEM

RUNMAS

acıyla, sır sa
sidir. 

lemektedir:

üreçlerinin Y

lüklerin Yeri
ürütülmesi 

anıma ile tak
n sağlanması

KVK Kanun
ecine ilişkin 

RELERİ 

munda kişise

ine ilişkin m
ile bağlı ola
kadar işlen

ili ayrıntılı b

ve Şirket’in
mazlıklarda d
edilmesi am
yönelik zam

et’e yöneltile
n kişisel ve
ması gerektiğ

Mİ 
Doküm

Yayın T

SI  Revize

Revize

Sayfa N

klama yüküm

Yürütülmesi 

ine Getirilme

ip edilmesi 
ı 

nu kapsamın
olarak Şirke

el verileri bu

mevzuatta bir
arak Şirket’in
nmekte daha
ilgiye bu Po

n belirlediği 
delil teşkil et

macıyla sakla
man aşımı s
en taleplerde
erilere herha
i zaman ilgi

man No  KV

Tarihi  7.0

e No  02

e Tarihi  02

No  Sa
29

mlülüğü altı

esi 

nda öngörüle
et tarafından 

u mevzuatlar

r süre düzen
n uygulamal

a sonra silin
olitika’nın 9.

saklama sü
tmesi veya k

anabilmekted
süreleri ile z
eki örnekler e
angi bir ba
ili kişisel ve
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nda bulunan

en şartlardan
açık rızanız

rda belirtilen

nlenmemişse,
ları ve ticari
nmekte, yok

Bölümünde

ürelerinin de
kişisel veriye
dir. Buradaki
zaman aşımı
esas alınarak
aşka amaçla
rilere erişim

n 

n 
z 

n 

, 
i 
k 
e 

e 
e 
i 
ı 
k 
a 

m 
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ağlanmaktad
anonim hale g

5. BÖLÜM
İLİŞKİN K

Şirket tarafın
Politika’nın 
Çalışanlar, Şi
Hissedarları v

Şirket tarafın
kategorilerin 
kişilerin talep

Aşağıda işbu
Çalışanlar, Ş
Hissedarları v

Kişisel Veri 

Şirket Müşte

Ziyaretçi 

Üçüncü Kişi 

Çalışan Aday

Çalışan 

Şirket Hissed

Şirket Yetkil

Kiracılar  

şbirliği İçin
Tedarikçiler

Hissedarları

dır. Burada d
getirilmekted

M 5 – ŞİRK
KATEGORİ

ndan, aşağıda
uygulama k
irket Hisseda
ve Yetkilileri

ndan kişisel v
dışında yer 

pleri de bu Po

u Politika kap
Şirket Hissed
ve Yetkilileri

Sahibi Kate

erisi 

yı 

darı/Ortağı 

lisi 

nde Olunan K
r,Danışman
ı ve Yetkilile

KİŞİSE

KİŞİSE

da bahsi geçe
dir. 

KET TARA
İZASYON

a sıralanan k
kapsamı Ted
arları/Ortakla
i ile sınırlıdır

verileri işlene
alan kişiler d
olitika kapsa

psamında ye
darı/Ortağı, 
i kavramların

egorisi 

Kurumların
nlar..vb) Çal
eri 

EL VERİ Y

EL VERİLE
POL

en süre sona 

AFINDAN 
 

kişisel veri sa
darikçiler, M
arı, Şirket Ye
r. 

en kişilerin k
de KVK Kan
amında değer

er alan Teda
Şirket Yetk

na açıklık ge

n 
lışanları, 

YÖNETİM

ERİN KOR
LİTİKASI

erdikten son

İŞLENEN

ahibi katego
Müşteriler, Z
etkilileri, İşb

kategorileri y
nunu kapsam
rlendirmeye 

arikçiler, Mü
kilisi, İşbirli
etirilmektedir

Açıklamas
Şirket ile h
olmadığına
birimlerinin
iş ilişkileri 
gerçek kişi
Şirket’in sa
çeşitli ama
sitelerini zi
Bu Politika
kişiler (Örn
yakınlar, es
Şirket’e he
bulunmuş y
şirketimizin
kişiler 
Şirket nezd
kapsamınd

Şirket’in hi

Şirket’in yö
gerçek kişi
Şirket taşın
gerçek vey
Şirket’in he
bulunduğu 
ancak bunl
kurumların
olmak üzer

M SİSTEM

RUNMAS

nra kişisel ve

N KİŞİSEL

orilerinin kişi
Ziyaretçiler, 
birliği İçinde 

yukarıda beli
mında Şirket’
alınacaktır.

üşteriler, Ziy
iği İçinde O
r. 

sı 
herhangi bir s
a bakılmaksız
n yürüttüğü o
dolayısıyla k

iler 
ahip olduğu f
çlarla girmiş
iyaret eden g
a kapsamına 
n. Kefil, refa
ski çalışanlar

erhangi bir yo
ya da özgeçm
n incelemesi

dinde 4857 S
a istihdam ed

issedarı gerç

önetim kurul
iler 
nmazlarını ki
ya tüzel kişile
er türlü iş iliş
kurumlarda 

larla sınırlı o
n hissedarları
re, gerçek kiş

Mİ 
Doküm

Yayın T

SI  Revize

Revize

Sayfa N

eriler silinme

L VERİLER

isel verileri 
Üçüncü Ki
Olduğumuz

irtilen kapsam
’e taleplerini

yaretçi, Üçün
Olduğumuz 

sözleşmesel i
zın Şirket ça
operasyonlar
kişisel verile

fiziksel yerle
ş olan veya in
gerçek kişiler
girmeyen diğ
katçi, aile bi
r) 
olla iş başvur
miş ve ilgili b
ine açmış ola

ayılı İş Kanu
dilen gerçek 

ek kişiler 

lu üyesi ve d

iralama yoluy
er 
şkisi içerisin
(iş ortağı, te
lmaksınız) ça
ı ve yetkililer
şiler 

man No  KV

Tarihi  7.0

e No  02

e Tarihi  02

No  Sa
29

ekte, yok edi

RİN SAHİ

işlenmekle b
işiler, Çalışa
z Kurumların

mda olmakla
i yöneltebile

ncü Kişi, Ça
Kurumların 

ilişkisi olup 
alışma 
r kapsamında
eri elde edilen

eşkelere 
nternet 
r 
iğer gerçek 
ireyleri ve 

rusunda 
bilgilerini 
an gerçek 

unu 
kişiler 

diğer yetkili 

uyla kullanan

nde 
edarikçi gibi,
alışan, bu 
ri dahil 
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ilmekte veya

İPLERİNE

birlikte, işbu
an Adayları,
n Çalışanları,

a birlikte, bu
cek olup; bu

alışan Adayı,
Çalışanları,

a 
n 
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Aşağıdaki tab
hangi tip kişis

 

KİŞİSEL VE
KATEGORİ

Kimlik Veris

letişim Veri

Lokasyon Ve

Fiziksel Mek

Pazarlama V

şlem Güven

Aile ve Yakın

Görsel ve İşi

Özlük Verisi

Özel Nitelikl

Diğer  

 
 

6. BÖLÜM
KİŞİLER V

Şirket, KVK 
ahibine bildi

Şirket KVK K
veri sahiplerin

i) Şirket iş or

bloda yukarı
sel verilerin 

ERİ 
İZASYONU

si 

isi 

erisi 

kan Güvenli

Veri 

nliği Verisi 

nı Verisi 

itsel Veri 

i 

li Kişisel Ve

M 6 – ŞİRK
VE AKTAR

Kanunu’nun
irmektedir. 

Kanunu’nun
nin kişisel ve

rtaklarına, 

KİŞİSE

KİŞİSE

ıda belirtilen
işlendiği det

U 

ik Verisi 

ri 

KET TARA
RILMA AM

n 10. madde

n 8. ve 9. ma
erilerini aşağ

EL VERİ Y

EL VERİLE
POL

n kişisel ver
taylandırılma

İLGİLİ K
VERİ SAH

Çalışan Ad
Çalışanı, K

Çalışan Ad
Çalışanı, K

Çalışan 

Çalışan Ad
Çalışanı, Z

Tedarikçi,

Çalışan Ad
Çalışanı, Z

Çalışan, Ç

Çalışan Ad
Çalışanı, Z

 

Çalışan 

 

Çalışan Ad

Çalışan Ad
Çalışanı, Z

AFINDAN 
MAÇLARI

esine uygun 

addelerine uy
ğıda sıralanan

YÖNETİM

ERİN KOR
LİTİKASI

ri sahibi kate
aktadır. 

KİŞİSEL VE
AHİBİ KATE

dayı, Çalışan
Kiracılar, His

dayı, Çalışan
Kiracılar, His

dayı, Çalışan
Ziyaretçi, Hi

, Ziyaretçi, W

dayı, Çalışan
Ziyaretçi, We

Çalışan Aday

dayı, Çalışan
Ziyaretçi, Hi

dayı, Çalışan

dayı, Çalışan
Ziyaretçi, We

KİŞİSEL 
 

olarak kişise

ygun olarak 
n kişi katego

M SİSTEM

RUNMAS

egorileri ve 

ERİNİN İLİ
EGORİSİ 

n, Tedarikçi Y
ssedar/Ortak

n, Tedarikçi Y
ssedar/Ortak

n, Tedarikçi Y
ssedar/Ortak

Web Ziyaretç

n, Tedarikçi Y
eb Ziyaretçi,

ı 

n, Tedarikçi Y
ssedar/Ortak

n 

n, Tedarikçi Y
eb Ziyaretçi,

VERİLER

el verilerin a

(Bkz. Bölüm
orilerine akta

Mİ 
Doküm

Yayın T

SI  Revize

Revize

Sayfa N

bu kategori

ŞKİLİ OLD

Yetkilisi, Te
k 

Yetkilisi, Te
k 

Yetkilisi, Te
k 

çi 

Yetkilisi, Te
 Hissedar/Or

Yetkilisi, Te
k 

Yetkilisi, Te
 Hissedar/Or

RİN AKTA

aktarıldığı ki

m 3/Başlık 3
arılabilir: 

man No  KV

Tarihi  7.0

e No  02

e Tarihi  02

No  Sa
29

iler içerisind

DUĞU 

edarikçi 

edarikçi 

edarikçi 

edarikçi 
rtak 

edarikçi 

edarikçi 
rtak 

ARILDIĞI 

işi gruplarını

.5) Politika 
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deki kişilerin

ÜÇÜNCÜ

ı kişisel veri

ile yönetilen

n 

Ü 

i 

n 
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(v
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ii) Şirket ted
iii) Şirket şir
iv) Şirket ort
v) Şirket şirk
vi) Hukuken
vii) Hukuken

7. BÖLÜM
BU ŞARTL

Şirket, KVK 
aydınlatmakta

7.1. KİŞ
7.1.1

Kişisel v
hukuki d
varlığı d
şartlarda
dayanağ
7.1.2. ba
 
Şirket ta
kişisel v
ilkelere u
 

 

K
b
 
K
k
(
k
d
 
K
s
 

V
i
Ö
v

darikçilerine, 
rketlerine, 
taklarına/his
ket yetkililer
n Yetkili kam
n yetkili özel

M 7 – KİŞİS
LARLA SIN

Kanunu’nun
adır. 

ŞİSEL VER
1. Kişisel Ve
veri sahibinin
dayanaklarda

durumunda d
an yalnızca b
ı olabilir. İş

aşlığı içerisin

arafından kiş
veri işleme 
uygun olarak

(i) Kişise
 

Kişisel verile
belirli bir ko

Kişisel veril
kişisel veri i
(viii)’de yer 
kişisel veri i
dayalı olarak

Kişisel verile
sahiplerinin 

(ii) Kanu
 

Veri sahibin
işlenebilecek
Örnek: Verg
verilmesi. 

KİŞİSE

KİŞİSE

sedarlarına, 
ine, 

mu kurum ve 
l hukuk kişil

SEL VERİL
NIRLI OLA

n 10. madde

RİLERİN V
erilerin İşle
n açık rıza v
an yalnızca 

da kişisel veri
biri olabildiğ
şlenen verile
nde yer alan ş

şisel verilerin
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