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CAFLEY FİSİON LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1-Ş�rket�m�z, Cafley F�s�on Ltd. Şt�. (“Ş�rket”), bu (“Pol�t�ka”) �le tüm muhataplarının, k�ş�sel ver�ler�n�n elde
ed�lmes�, �şlenmes�, s�l�nmes�, yok ed�lmes� veya anon�mleşt�r�lmes�nde tab� olduğu yükümlülükler� �le
uyacağı usul ve esasları bel�rlemekted�r.

Bu doğrultuda k�ş�sel ver�ler bakımından 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (“Kanun”)
kapsamında Çalışan Adayları, Müşter�ler, Ş�rket H�ssedarları, Ş�rket Yetk�l�ler�, Z�yaretç�ler, İşb�rl�ğ� İç�nde
Olduğumuz Kurumların, Alt İşverenler�n ve Tedar�kç�ler�n Çalışanları, H�ssedarları ve Yetk�l�ler� �le Üçüncü
K�ş�ler başta olmak üzere (“Ver� Sah�b�”) sıfatına sah�pt�r.

Kanun uyarınca ş�rket tarafından (“Ver� Sorumlusu”) gerçekleşt�r�len k�ş�sel ver� �şlemes�ne konu faal�yetler
hakkında koşul ve şartlara yer ver�lm�ş olup ver� sah�pler�n�n b�lg�lend�r�lerek şeffaflığın sağlanması ve
aşağıda bel�rt�len durumlar kapsamında açık rızalarının tem�n� hedeflenmekted�r. G�zl�l�k Pol�t�kası,
ş�rket�m�z�n �nternet s�tes�nde (https://www.tekn�k55.com) yayımlanır ve k�ş�sel ver� sah�pler�n�n taleb�
üzer�ne �lg�l� k�ş�ler�n er�ş�m�ne sunulur.

Bu doğrultuda, �şbu G�zl�l�k Pol�t�kası (“Pol�t�ka”), k�ş�sel ver�ler�n 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması
Kanunu (“Kanun”) �le tamamen uyumlu b�r şek�lde �şlenmes� ve ver� sah�pler�n� bu bağlamda b�lg�lend�rmek
amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Pol�t�kadan ayrı olarak ş�rket çalışanları �ç�n “ Cafley F�s�on Ltd. Şt�.
Çalışanlarının K�ş�sel Ver�ler�n�n İşlenmes�ne İl�şk�n Pol�t�ka” düzenlenm�şt�r.

2-Bu Pol�t�ka; Çalışan Adayları, Müşter�ler, Ş�rket H�ssedarları, Ş�rket Yetk�l�ler�, Z�yaretç�ler, İşb�rl�ğ�
İç�nde Olduğumuz Kurumların, Alt İşverenler�n ve Tedar�kç�ler�n Çalışanları, H�ssedarları ve Yetk�l�ler� �le
Üçüncü K�ş�ler başta olmak üzere otomat�k olan ya da herhang� b�r ver� kayıt s�stem�n�n parçası olmak
kaydıyla otomat�k olmayan yollarla �şlenen tüm k�ş�sel ver�ler�ne �l�şk�nd�r.

Yukarıda bel�rt�len kategor�lerde k�ş�sel ver� sah�pler� gruplarına �l�şk�n �şbu Pol�t�ka’nın uygulama kapsamı
Pol�t�kanın tamamı olab�leceğ� g�b� yalnızca b�r kısım hükümler� de olab�lecekt�r.

3-K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes� ve korunması konusunda yürürlükte bulunan �lg�l� kanun� düzenlemeler
öncel�kle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Pol�t�ka arasında uyumsuzluk
bulunması durumunda, Ş�rket yürürlüktek� mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmekted�r.

4-Pol�t�ka’nın kapsamı dah�l�nde k�ş�sel ver�ler� �şlenen ver� sah�pler� aşağıdak� şek�lde kategor�ze ed�lm�şt�r:

Çalışan
Adayları

Ş�rkete �ş başvurusunda bulunarak veya herhang� b�r yolla özgeçm�ş�n� ve �lg�l� b�lg�ler�n�
Ş�rkete er�ş�leb�l�r kılan gerçek k�ş�ler.

İşb�rl�ğ� �ç�nde
Olduğumuz
Kurumların,
Alt
İşverenler�n,
Tedar�kç�ler�n
Çalışanları,
H�ssedarları
ve Yetk�l�ler�

Ş�rket �le �ş �l�şk�s� �çer�s�nde bulunan kurumların, alt �şverenler�n, tedar�kç�ler�n
çalışanları, h�ssedarları ve yetk�l�ler�

Müşter�ler Herhang� b�r sözleşmesel �l�şk� olup olmadığına bakılmaksızın Ş�rket tarafından yürütülen
faal�yetler kapsamında �ş �l�şk�ler� dolayısıyla k�ş�sel ver�ler� elde ed�len gerçek k�ş�ler.

Z�yaretç�ler Ş�rket�n f�z�ksel tes�sler�ne çeş�tl� amaçlarla g�rm�ş olan, z�yaret eden gerçek k�ş�ler.

Üçüncü K�ş�ler Pol�t�kada tanımlanmamış olmasına rağmen �şbu Pol�t�ka çerçeves�nde k�ş�sel ver�ler�
�şlenen d�ğer gerçek k�ş�ler.

Ş�rket
H�ssedarı Ş�rket�n h�ssedarı gerçek k�ş�ler.

Ş�rket Yetk�l�s� Ş�rket�n yönet�m kurulu üyes� ve d�ğer yetk�l� gerçek k�ş�ler.
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5- Bu Pol�t�ka’nın uygulanmasında;

Açık Rıza Bel�rl� b�r konuya �l�şk�n, b�lg�lend�r�lmeye dayanan ve özgür �radeyle açıklanan rızadır
Anon�m
Hale
Get�rme

K�ş�sel ver�ler�n, başka ver�lerle eşleşt�r�lerek dah� h�çb�r surette k�ml�ğ� bel�rl� veya
bel�rleneb�l�r b�r gerçek k�ş�yle �l�şk�lend�r�lemeyecek hale get�r�lmes�d�r.

K�ş�sel
Ver� K�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�ye a�t her türlü b�lg�d�r.

Özel
N�tel�kte
K�ş�sel
Ver�

Irk, etn�k köken, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep veya d�ğer �nançlar, kılık kıyafet,
dernek vakıf ya da send�ka üyel�ğ�, sağlık, c�nsel hayat, ceza mahkûm�yet� ve güvenl�k
tedb�rler�yle �lg�l� ver�ler �le b�yometr�k ve genet�k ver�ler özel n�tel�kl� ver�lerd�r.

K�ş�sel
Ver�n�n
İşlenmes�

K�ş�sel ver�ler�n tamamen veya kısmen otomat�k olan ya da herhang� b�r ver� kayıt s�stem�n�n
parçası olmak kaydıyla otomat�k olmayan yollarla elde ed�lmes�, kayded�lmes�, depolanması,
muhafaza ed�lmes�, değ�şt�r�lmes�, yen�den düzenlenmes�, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde ed�leb�l�r hâle get�r�lmes�, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmes� g�b� ver�ler üzer�nde gerçekleşt�r�len her türlü �şlem.

Kurul K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulu
Pol�t�ka Ş�rket�n K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Ve İşlenmes� Pol�t�kası’dır.
Ver�
İşleyen

Ver� sorumlusunun verd�ğ� yetk�ye dayanarak onun adına k�ş�sel ver� �şleyen gerçek ve tüzel
k�ş�d�r.

Ver�
Sorumlusu

K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amaçlarını ve vasıtalarını bel�rleyen, ver�ler�n s�stemat�k b�r şek�lde
tutulduğu yer� (ver� kayıt s�stem�) yöneten k�ş� ver� sorumlusudur.

�fade eder.

6-Ş�rket�m�z’�n Çalışan Adayları, Müşter�ler, Ş�rket H�ssedarları, Ş�rket Yetk�l�ler�, Z�yaretç�ler, İşb�rl�ğ�
İç�nde Olduğumuz Kurumların, Alt İşverenler�n ve Tedar�kç�ler�n Çalışanları, H�ssedarları ve Yetk�l�ler� �le
Üçüncü K�ş�lere �l�şk�n k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�ne �l�şk�n hususlar Kanun’a uygun şek�lde �şbu Pol�t�ka
metn� kapsamında düzenlenmekted�r.

7- Ver� sah�b�n�n rızasıyla ya da Kanun’da sayılan d�ğer meşru nedenler gereğ� elde ed�lm�ş k�ş�sel ver�ler,
ver� �lg�l�s�n�n �şbu pol�t�kada bel�rt�len ve aydınlatılmış rızasında bel�rt�len amaç veya kanun� dayanağın
gerekt�rd�ğ� ölçü �le sınırlı olarak �şlen�r. Kanun� dayanak ortadan kalktıktan sonra rızanın olmadığı veya ger�
alındığı durumlarda tüm k�ş�sel ver�ler�n�z s�l�necek, yok ed�lecek veya anon�mleşt�r�lecekt�r.

8-G�zl�l�k Pol�t�kası �le

Ver� Sah�b�ne a�t olan hang� b�lg�ler�n toplandığını ve söz konusu ver�ler �le ne yapıldığını ne
yapılmadığını ortaya koymak,
Kanun kapsamında Ver� Sah�b�n�n, Ver� Sorumlusunun ve üçüncü k�ş�ler�n haklarını ve g�zl�l�ğ�n�
koruma konusunda sorumluluklarını tesp�t etmek,
İşlevsel ve yararlı b�r h�zmet sunmak amacıyla paylaşılan b�lg�ler�n kullanım şekl�n� açıklamak,
amaçlanmaktadır.

9- İşbu met�n �le ver� sah�pler�, k�ş�sel ver�ler�n�n �şlenmes� ve g�zl�l�k pol�t�kası hakkında aydınlatılmış
olduğunu ve k�ş�sel ver�ler�n�n burada bel�rt�len şek�lde kullanılmasına onay verd�ğ�n� kabul etmekted�r.

10-Ver� Sorumlusunun �şled�ğ� k�ş�sel ver�ler aşağıda bel�rt�len şek�lde K�ş�sel Ver�ler�n Korunması
Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kategor�ze ed�lm�şt�r. Aks� açıkça bel�rt�lmed�kçe, �şbu G�zl�l�k Pol�t�kası
kapsamında arz ed�len hüküm ve koşullar kapsamında “K�ş�sel Ver�” �fades� aşağıda yer alan b�lg�ler�
kapsayacaktır.

K�ml�k
B�lg�s�

Ad-soyad, TC K�ml�k numarası, uyruk b�lg�s�, anne-baba adı, doğum yer�, doğum tar�h�,
c�ns�yet ve SGK numarası �le sınırlı olmamak kaydıyla; ehl�yet, nüfus cüzdanı, �kametgâh g�b�
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dokümanlarda yer alan tüm b�lg�ler

İlet�ş�m
B�lg�s�

K�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r b�r gerçek k�ş�ye a�t olduğu açık olan;
kısmen veya tamamen otomat�k şek�lde veya ver� kayıt s�stem�n�n b�r parçası olarak otomat�k
olmayan şek�lde �şlenen; telefon numarası, adres, e- ma�l adres�, faks numarası, IP adres� g�b�
b�lg�ler.

Müşter�
B�lg�s�

T�car� faal�yetler�m�z ve bu çerçevede �ş b�r�mler�m�z�n yürüttüğü operasyonlar net�ces�nde
�lg�l� k�ş� hakkında elde ed�len ve üret�len b�lg�ler.

Müşter�
İşlem
B�lg�s�

Ürün ve h�zmetler�m�z�n kullanımına yönel�k kayıtlar �le müşter�n�n ürün ve h�zmetler�
kullanımı �ç�n gerekl� olan tal�matları ve talepler� g�b� b�lg�ler.

İşlem
Güvenl�ğ�
B�lg�s�

T�car� faal�yetler�n�n yürütülmes� sırasında tekn�k, �dar�, hukuk� ve t�car� güvenl�ğ�n sağlanması
�ç�n �şlenen k�ş�sel ver�ler.

R�sk
Yönet�m�
B�lg�s�

T�car�, tekn�k ve �dar� r�skler�m�z� yöneteb�lmem�z �ç�n bu alanlarda genel kabul görmüş
hukuk�, t�car� teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla
�şlenen k�ş�sel ver�ler

F�nansal
B�lg�

K�ş�sel ver� sah�b� �le kurulan hukuk� �l�şk�n�n t�p�ne göre yaratılan her türlü f�nansal sonucu
gösteren b�lg�, belge ve kayıtlara �l�şk�n �şlenen k�ş�sel ver�ler

Çalışan
Aday
B�lg�s�

Ş�rket çalışanı olmak �ç�n başvuruda bulunmuş veya t�car� teamül ve dürüstlük kuralları gereğ�
ş�rket�m�z�n �nsan kaynakları �ht�yaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlend�r�lm�ş
veya çalışma �l�şk�s� �çer�s�nde olan b�reylerle �lg�l� �şlenen k�ş�sel ver�ler.

Hukuk�
İşlem
B�lg�s�

Hukuk� alacak ve haklarımızın tesp�t�, tak�b� ve borçlarımızın �fası kapsamında �şlenen k�ş�sel
ver�ler.

Teft�ş
B�lg�s�

Ş�rket�n kanun� yükümlülükler� ve ş�rket pol�t�kalarına uyumu kapsamında �şlenen k�ş�sel
ver�ler

Özel
N�tel�kl�
K�ş�sel
Ver�

KVK Kanunu’nun 6 maddes�nde bel�rt�ld�ğ� üzere; k�ş�ler�n ırkı, etn�k köken�, s�yas�
düşünces�, felsef� �nancı, d�n�, mezheb� veya d�ğer �nançları, kılık ve kıyafet�, dernek, vakıf ya
da send�ka üyel�ğ�, sağlığı, c�nsel hayatı, ceza mahkûm�yet� ve güvenl�k tedb�rler�yle �lg�l�
ver�ler� �le b�yometr�k ve genet�k ver�ler�,

Pazarlama
B�lg�s�

Ürün ve h�zmetler�m�z�n k�ş�sel ver� sah�b�n�n kullanım alışkanlıkları, beğen�s� ve �ht�yaçları
doğrultusunda özelleşt�r�lerek pazarlamasının yapılmasına yönel�k �şlenen k�ş�sel ver�ler ve bu
�şleme sonuçları net�ces�nde yaratılan rapor ve değerlend�rmeler

F�z�ksel
Mekan
Güvenl�k
B�lg�s�

K�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r b�r gerçek k�ş�ye a�t olduğu açık olan; kısmen veya tamamen
otomat�k şek�lde veya ver� kayıt s�stem�n�n b�r parçası olarak otomat�k olmayan şek�lde
�şlenen; f�z�ksel mekana g�r�şte, f�z�ksel mekanın �çer�s�nde kalış sırasında alınan kayıtlar ve
belgelere �l�şk�n k�ş�sel ver�ler; kamera kayıtları ve güvenl�k noktasında alınan kayıtlar v.b.

Görsel/
İş�tsel
B�lg�

K�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r b�r gerçek k�ş�ye a�t olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera
kayıtları (F�z�ksel Mekan Güvenl�k B�lg�s� kapsamında g�ren kayıtlar har�ç), ses kayıtları �le
k�ş�sel ver� �çeren belgeler�n kopyası n�tel�ğ�ndek� belgelerde yer alan ver�ler.

Talep /
Ş�kayet
Yönet�m
B�lg�s�

Yönelt�lm�ş olan her türlü talep veya ş�kayet�n alınması ve değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n k�ş�sel
ver�ler.

11-K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu 3 ve 7 maddeler� uyarınca anon�m hale get�r�len ver�ler, k�ş�sel ver�
olarak kabul ed�lmeyecek ve bu ver�lere �l�şk�n �şleme faal�yetler� �şbu G�zl�l�k Pol�t�kası hükümler� �le bağlı
olmaksızın gerçekleşt�recekt�r.

12- Ş�rket�m�z tarafından K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kanunu Madde 4’tek� temel �lkelere ve bu Pol�t�ka’da
bel�rlenen esaslara uygun olarak k�ş�sel ver�ler� �şlemekted�r. Ayrıca Kanunun 5 maddes�n�n 2 fıkrasında ve 6
madden�n 3 fıkrasında bel�rt�len k�ş�sel ver� �şleme şartları �çer�s�ndek� amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak
da k�ş�sel ver�ler �şlenmekted�r. Bu amaçlar ve koşullar;
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Kanunlarda açıkça öngörülmes�,
F��l� �mkânsızlık neden�yle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuk� geçerl�l�k
tanınmayan k�ş�n�n kend�s�n�n ya da b�r başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması �ç�n
zorunlu olması,
Ver� sah�b� �le ver� sorumlusu arasında herhang� b�r sözleşmen�n kurulması veya �fasıyla doğrudan
doğruya �lg�l� olması kaydıyla, k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�n�n gerekl� olması,
Kanunlarda açıkça öngörülmes�,
Ver� sorumlusunun hukuk� yükümlülükler�n� yer�ne get�reb�lmes� �ç�n zorunlu olması,
Ver� sah�b�n�n kend�s� tarafından alen�leşt�r�lm�ş olması,
B�r hakkın tes�s�, kullanılması veya korunması �ç�n ver� �şlemen�n zorunlu olması,
Ver� sah�b�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar vermemek kaydıyla, ver� sorumlusunun meşru
menfaatler� �ç�n ver� �şlenmes�n�n zorunlu olması.

Öte yandan, Kanun, k�ş�ler�n ırkı, etn�k köken�, s�yas� düşünces�, felsef� �nancı, d�n�, mezheb� veya d�ğer
�nançları, kılık ve kıyafet�, dernek, vakıf ya da send�ka üyel�ğ�, sağlığı, c�nsel hayatı, ceza mahkûm�yet� ve
güvenl�k tedb�rler�yle �lg�l� ver�ler� �le b�yometr�k ve genet�k ver�ler� “özel n�tel�kl�” veya “hassas” k�ş�sel
ver� olarak tanımlamış ve bunların �şlenmes� �ç�n daha ağır şartlar öngörmüştür. Buna göre, özel n�tel�kl�
k�ş�sel ver�ler, ver� sah�b�nden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdak� koşullarda
�şleneb�lecekt�r:

K�ş�ler�n ırkı, etn�k köken�, s�yas� düşünces�, felsef� �nancı, d�n�, mezheb� veya d�ğer �nançları, kılık ve
kıyafet�, dernek, vakıf ya da send�ka üyel�ğ�, ceza mahkûm�yet� ve güvenl�k tedb�rler�yle �lg�l� ver �ler�
�le b�yometr�k ve genet�k ver�ler�, kanunlarda öngörülen hâllerde �şleneb�lecekt�r.
Sağlık ve c�nsel hayata �l�şk�n k�ş�sel ver�ler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hek�ml�k,
tıbbı teşh�s, tedav� ve bakım h�zmetler�n�n yürütülmes�, sağlık h�zmetler� �le f�nansmanının
planlanması ve yönet�m� amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan k�ş�ler veya yetk�l� kurum
ve kuruluşlar tarafından �şleneb�lecekt�r.

13-Yukarıda bel�rt�len şartların bulunmaması hal�nde, Ş�rket, k�ş�sel ver� �şleme faal�yet�nde bulunmak �ç�n
k�ş�sel ver� sah�pler�n�n açık rızalarına başvurmaktadır. Bu çerçevede k�ş�sel ver�ler, bunlarla sınırlı olmamak
üzere aşağıdak� amaçlarla �şleyeb�lmekted�r:

Ş�rket tarafından sunulan ürün ve h�zmetlerden k�ş�sel ver� sah�pler�n� faydalandırmak �ç�n gerekl�
çalışmaların yer�ne get�r�lmes� amacı doğrultusunda; sözleşme süreçler�n�n tak�b�, müşter� �l�şk�ler�,
satış süreçler�n�n yürütülmes�, hukuk� tak�pler�n yapılması, müşter� talep ve/veya ş�kayetler�n�n tak�b�,
Ş�rket tarafından yürütülen t�car� faal�yetler�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� çalışmaların yapılması,
kurumsal �let�ş�m faal�yetler�n�n planlanması, �ş sürekl�ğ�n�n sağlanması, b�lg� teknoloj�ler� alt
yapısının oluşturulması, f�nans �şler�n�n tak�b�, kurumsal yönet�m faal�yetler�n �crası, �ş faal�yetler�ne
�l�şk�n anal�zler�n�n gerçekleşt�r�lmes�, �ş ortakları ve tedar�kç�ler�n b�lg�ye er�ş�m yetk�ler�n�n
planlanması ve �crası, �ş faal�yetler�n�n planlanması ve �crası, araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�n�n
planlanması ve �crası,
Ş�rket�n �nsan kaynakları pol�t�kaları ve süreçler�n�n planlanması ve �cra ed�lmes� amacı
doğrultusunda; çalışanların ve çalışan adaylarının �ş akd� ve mevzuattan kaynaklı yükümlülükler�n
yer�ne get�r�lmes�, �ş faal�yetler�n�n yürüteb�lmes� �ç�n �ht�yacı olan ürün ve h�zmetler�n tem�n ed�lmes�,
�ş faal�yetler�n�n tak�b� ve denet�m�, yan haklar ve menfaatler�n planlanması ve �crası, personel tem�n
süreçler�n�n yürütülmes�, performans değerlend�rme süreçler�n�n planlanması, ş�rket �ç� eğ�t�m
faal�yetler�n�n planlanması ve �crası, �nsan kaynakları süreçler�n�n planlanması, üret�m �ç�n gerekl� olan
�nsan kaynakları �ht�yaçlarının planlanması ve �crası,
Ş�rket �le �ş �l�şk�s� �çer�s�nde olan k�ş�ler�n hukuk� ve t�car� güvenl�ğ�n�n tem�n� amacı doğrultusunda;
ş�rket faal�yetler�n�n ş�rket prosedürler� ve �lg�l� mevzuata uygun olarak yürütülmes�n�n tem�n� �ç�n
gerekl� operasyonel faal�yetler�n�n planlanması ve �crası, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� süreçler�n�n
planlanması ve �crası, yetk�l� kuruluşlara mevzuattan kaynaklı b�lg� ver�lmes�, hukuk �şler�n�n tak�b�,
z�yaretç� kayıtlarının oluşturulması ve tak�b�, ş�rket yerleşkeler� ve/veya tes�sler�n�n güvenl�ğ�n�n
tem�n�, ş�rket operasyonlarının güvenl�ğ�n�n tem�n�, ş�rket denet�m faal�yetler�n�n planlanması ve
�crası, ver�ler�n doğru ve güncel olmasının sağlanması, ş�rket�n f�nansal r�sk süreçler�n�n planlanması
ve �crası,
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Ş�rket tarafından, �zah ed�len benzer� amaçları gerçekleşt�rmek �ç�n esas olarak k�ş�ler�n açık rızasının
alınması hedeflenmekted�r. Kanun’da sayılan �st�snaların olduğu durumlarda bu amaçların gerçekleşt�r�lmes�
söz konusu �st�snalar uyarınca sınırlı ve ölçülü k�ş�sel ver�ler tutulmaktadır. K�ş�n�n açık rızasının
bulunmadığı durumlarda, Kanun’da bel�rt�len �st�snalar çerçeves�nde k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�
gerçekleşt�r�l�r. Kanun’dak� �st�snaların da k�ş�sel ver� �şlenmes�ne �z�n vermemes� durumunda ve k�ş�n�n açık
rızasının da bulunmaması hal�nde k�ş�sel ver�ler �şlenmez.

14-Söz konusu k�ş�sel b�lg�ler, Ver� Sah�b� �le �let�ş�me geçmek veya Ver� Sah�b�n�n k�ml�ğ� �fşa ed�lmeks�z�n
çeş�tl� �stat�st�ksel değerlend�rmeler yapma, ver� tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma
amacıyla da kullanılab�lecekt�r.

15- Ş�rket, h�zmet �l�şk�s� tes�s ett�ğ� çalışanlarının k�ş�sel ver�ler�n�, kurulan h�zmet sözleşmes�n�n �fası,
karşılıklı ed�mler�n yer�ne get�r�lmes� ve başkaca Kanun� yükümlülükler�n �fası bakımından gerekl� olduğu
ölçüde rıza aranmaksızın �şleyeb�l�r. Ş�rket, çalışanlarına a�t ver�ler�n g�zl�l�ğ�n� ve korunmasını tem�n eder.
Bu kapsamda İşbu Pol�t�ka’dan ayrı olarak ş�rket çalışanları �ç�n “Cafley F�s�on Ltd. Şt�. Çalışanlarının
K�ş�sel Ver�ler�n�n İşlenmes�ne İl�şk�n Pol�t�ka” düzenlenm�şt�r.

Ş�rket, müstakbel çalışanları tarafından yapılan başvuru ve taleplerde �se başvuru ve talep sonuçlandırılana
kadar başvuran tarafından sunulan özgeçm�şler dah�l tüm k�ş�sel ver�ler�, rıza aranmaksızın �şler. Başvuru
sürec�n�n olumsuz sonuçlanarak tamamlanmasından sonra �şleneb�lmes� �se �lg�l�n�n rızasına bağlıdır.
İlg�l�n�n rıza göstermes� durumunda k�ş�sel ver�ler, üçüncü k�ş�lere aktarılab�l�r. Aks� durumlarda talep ve
başvuru sürec�n�n kes�n b�ç�mde olumsuz olarak sonuçlandırılmasının ardından ver� s�l�n�r, yok ed�l�r veya
anon�mleşt�r�l�r. Talep veya başvurunun kısmen veya tamamen olumlu sonuçlandığı durumlarda, k�ş�sel
ver�ler�n muhafaza ve �şlenmes�, kurulan yen� hukuk� �l�şk�n�n koşullarına göre yapılır.

16- Ş�rket�m�z tarafından yürütülen kamera �le �zleme faal�yet�, Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanun ve
KVK Kanunu’nda sayılan k�ş�sel ver� �şleme şartlarına uygun olarak yürütülmekted�r.

Ş�rket tarafından KVK Kanunu’nun 10 Maddes�ne uygun olarak, k�ş�sel ver� sah�b� aydınlatılmaktadır.
Ş�rket, kamera �le �zleme faal�yet�ne �l�şk�n b�rden fazla yöntem �le b�ld�r�mde bulunmaktadır. Ş�rket
tarafından kamera �le �zleme faal�yet�ne yönel�k olarak; alanların g�r�şler�ne �zleme yapılacağına �l�şk�n
b�ld�r�m yazısı asılmaktadır. Böylel�kle, k�ş�sel ver� sah�b�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar ver�lmes�n�n
engellenmes�, şeffaflığın ve k�ş�sel ver� sah�b�n�n aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Ş�rket, KVK Kanunu’nun 4 maddes�ne uygun olarak, k�ş�sel ver�ler� �şlend�kler� amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü b�r b�ç�mde �şlemekted�r.

Ş�rket tarafından v�deo kamera �le �zleme faal�yet�n�n sürdürülmes�ndek� amaç bu Pol�t�ka’da sayılan
amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenl�k kameralarının �zleme alanları, sayısı ve ne zaman �zleme
yapılacağı, güvenl�k amacına ulaşmak �ç�n yeterl� ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.
K�ş�n�n mahrem�yet�n� güvenl�k amaçlarını aşan şek�lde müdahale sonucu doğurab�lecek alanlarda �zlemeye
tab� tutulmamaktadır.

Ş�rket tarafından KVK Kanunu’nun 12 maddes�ne uygun olarak, kamera �le �zleme faal�yet� sonucunda elde
ed�len k�ş�sel ver�ler�n güvenl�ğ�n�n sağlanması �ç�n gerekl� tekn�k ve �dar� tedb�rler alınmaktadır.

Canlı kamera görüntüler� �le d�j�tal ortamda kayded�len ve muhafaza ed�len kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda
ş�rket çalışanının er�ş�m� bulunmaktadır.

Ş�rket tarafından; güvenl�ğ�n sağlanması ve bu Pol�t�ka’da bel�rt�len amaçlarla, z�yaret eden m�saf�rler�n g�r�ş
çıkışlarının tak�b�ne yönel�k k�ş�sel ver� �şleme faal�yet� gerçekleşt�r�lmekted�r. Ş�rket�m�ze gelen k�ş�ler�n ad-
soyad b�lg�ler� yalnızca g�r�ş çıkışlarının tak�b�n�n yapılması amacıyla �şlenmekte ve �lg�l� k�ş�sel ver�ler
f�z�k� ve elektron�k ortamda kayıt s�stem�ne kayded�lmekted�r.

Ş�rket, t�car� faal�yet�n� sürdürdüğü yerler�n güvenl�ğ�n�n sağlanması amacıyla, merkez b�nalarında ve
tes�sler�nde, güvenl�k kamerasıyla �zleme, kayıt, g�r�ş kartı okutma ve k�ml�k kaydı faal�yet� �le m�saf�r g�r�ş
çıkışlarının tak�b�ne yönel�k k�ş�sel ver� �şleme faal�yet�nde bulunmaktadır. Güvenl�k kamerası �le �zleme
faal�yet� ve g�r�şlerde k�ml�k kontrolü, kart okutma ve bunların kaydı Ş�rket�n ve d�ğer k�ş�ler�n güvenl�ğ�n�
sağlamaya �l�şk�n menfaatler�n� korunması amacını taşımaktadır, Ş�rket tarafından, �lg�l� Kanun Madde 12’ye
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uygun olarak, kamera �le �zleme faal�yet�, k�ml�k kaydı sonucunda elde ed�len k�ş�sel ver�ler�n güvenl�ğ�n�n
sağlanması �ç�n gerekl� tekn�k ve �dar� tedb�rler alınmaktadır.

17- Ver� sorumlusu, k�ş�sel ver�ler� ve bu k�ş�sel ver�ler�n kullanılması �le elde ed�len yen� ver�ler�, G�zl�l�k
Pol�t�kası ve K�ş�sel Ver�ler� İşlenmes�ne İl�şk�n Aydınlatma ve Rıza Metn� altında bel�rt�len amaçların
gerçekleşt�r�leb�lmes�, sunulan h�zmetlerden �lg�l� k�ş�ler� faydalandırmak �ç�n gerekl� çalışmaların yapılması,
t�car� faal�yetler�n gerçekleşt�r�lmes� ve buna bağlı �ş süreçler�n�n yürütülmes�, güvenl�ğ�n tem�n ed�lmes�,
h�lel� ya da �z�ns�z kullanımların tesp�t ed�lmes�, operasyonel değerlend�rme araştırılması ve �şbu amaçlardan
herhang� b�r�s�n� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n e-ma�l ve SMS gönder�m� yapanlar da dah�l olmak üzere dış
kaynak h�zmet sağlayıcıları, (host�ng serv�sler�), hukuk büroları, ş�rket yetk�l�ler�, �ş ortakları, kanunen yetk�l�
kamu kurum ve kuruluşları, özel kurumlar g�b� üçüncü k�ş�ler �le paylaşab�lecekt�r.

18-Yukarıda bel�rt�len hukuk� sebeplerle toplanan k�ş�sel ver�ler yürürlükte bulunan mevzuat ve bu G�zl�l�k
Pol�t�kası’nda bel�rt�len amaçlarla �şleneb�lmekte ve aktarılab�lmekted�r. Ş�rket meşru ve hukuka uygun
k�ş�sel ver� �şleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5 maddes�nde bel�rt�len k�ş�sel
ver� �şleme şartlarından b�r veya b�rkaçına dayalı ve sınırlı olarak k�ş�sel ver�ler� üçüncü k�ş�lere
aktarab�lmekted�r:

K�ş�sel ver� sah�b�n�n açık rızası var �se,
Kanunlarda k�ş�sel ver�n�n aktarılacağına �l�şk�n açık b�r düzenleme var �se,
K�ş�sel ver� sah�b�n�n veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması �ç�n zorunlu �se ve
k�ş�sel ver� sah�b� f��l� �mkânsızlık neden�yle rızasını açıklayamayacak durumda �se veya rızasına
hukuk� geçerl�l�k tanınmıyorsa;
B�r sözleşmen�n kurulması veya �fasıyla doğrudan doğruya �lg�l� olmak kaydıyla sözleşmen�n
taraflarına a�t k�ş�sel ver�n�n aktarılması gerekl� �se,
Ş�rket’�n hukuk� yükümlülüğünü yer�ne get�rmes� �ç�n k�ş�sel ver� aktarımı zorunlu �se,
K�ş�sel ver�ler, k�ş�sel ver� sah�b� tarafından alen�leşt�r�lm�ş �se,
K�ş�sel ver� aktarımı b�r hakkın tes�s�, kullanılması veya korunması�ç�n zorunlu �se,
K�ş�sel ver� sah�b�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar vermemek kaydıyla, Ş�rket’�n meşru
menfaatler� �ç�n k�ş�sel ver� aktarımı zorunlu �se.

Ş�rket gerekl� özen� göstererek, gerekl� güvenl�k tedb�rler�n� alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen
yeterl� önlemler� alarak; meşru ve hukuka uygun k�ş�sel ver� �şleme amaçları doğrultusunda k�ş�sel ver�
sah�b�n�n özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler�n� aşağıdak� durumlarda üçüncü k�ş�lere aktarab�lmekted�r.

K�ş�sel ver� sah�b�n�n açık rızası var �se veya
K�ş�sel ver� sah�b�n�n açık rızası yok �se; K�ş�sel ver� sah�b�n�n sağlığı ve c�nsel hayatı dışındak� özel
n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler� (ırk, etn�k köken, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep veya d�ğer �nançlar,
kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da send�ka üyel�ğ�, ceza mahkûm�yet� ve güvenl�k tedb�rler�yle �lg�l�
ver�ler �le b�yometr�k ve genet�k ver�lerd�r), kanunlarda öngörülen hallerde, K�ş�sel ver� sah�b�n�n
sağlığına ve c�nsel hayatına �l�şk�n özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler� �se ancak kamu sağlığının korunması,
koruyucu hek�ml�k, tıbb� teşh�s, tedav� ve bakım h�zmetler�n�n yürütülmes�, sağlık h�zmetler� �le
f�nansmanının planlanması ve yönet�m� amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan k�ş�ler
veya yetk�l� kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılab�lmekted�r.

19- Ş�rket meşru ve hukuka uygun k�ş�sel ver� �şleme amaçları doğrultusunda k�ş�sel ver� sah�b�n�n açık rızası
var �se veya k�ş�sel ver� sah�b�n�n açık rızası yok �se aşağıdak� hallerden b�r�n�n varlığı durumunda k�ş�sel
ver�ler� Yeterl� Korumaya Sah�p veya Yeterl� Korumayı Taahhüt Eden Ver� Sorumlusunun Bulunduğu
Yabancı Ülkelere aktarab�lmekted�r:

Kanunlarda k�ş�sel ver�n�n aktarılacağına �l�şk�n açık b�r düzenleme var �se,
K�ş�sel ver� sah�b�n�n veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması �ç�n zorunlu �se ve
k�ş�sel ver� sah�b� f��l� �mkânsızlık neden�yle rızasını açıklayamayacak durumda �se veya rızasına
hukuk� geçerl�l�k tanınmıyorsa;
B�r sözleşmen�n kurulması veya �fasıyla doğrudan doğruya �lg�l� olmak kaydıyla sözleşmen�n
taraflarına a�t k�ş�sel ver�n�n aktarılması gerekl� �se,
Ş�rket’�n hukuk� yükümlülüğünü yer�ne get�rmes� �ç�n k�ş�sel ver� aktarımı zorunlu �se,
K�ş�sel ver�ler, k�ş�sel ver� sah�b� tarafından alen�leşt�r�lm�ş �se,
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K�ş�sel ver� aktarımı b�r hakkın tes�s�, kullanılması veya korunması �ç�n zorunlu �se,
K�ş�sel ver� sah�b�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar vermemek kaydıyla, Ş�rket ‘�n meşru
menfaatler� �ç�n k�ş�sel ver� aktarımı zorunlu �se.

20- Ş�rket gerekl� özen� göstererek, gerekl� güvenl�k tedb�rler�n� alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen
yeterl� önlemler� alarak; meşru ve hukuka uygun k�ş�sel ver� �şleme amaçları doğrultusunda k�ş�sel ver�
sah�b�n�n özel n�tel�kl� ver�ler�n� aşağıdak� durumlarda Yeterl� Korumaya Sah�p veya Yeterl� Korumayı
Taahhüt Eden Ver� Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarab�lmekted�r.

K�ş�sel ver� sah�b�n�n açık rızası var �se veya
K�ş�sel ver� sah�b�n�n açık rızası yok �se; K�ş�sel ver� sah�b�n�n sağlığı ve c�nsel hayatı dışındak� özel
n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler� (ırk, etn�k köken, s�yas� düşünce, felsef� �nanç, d�n, mezhep veya d�ğer �nançlar,
kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da send�ka üyel�ğ�, ceza mahkûm�yet� ve güvenl�k tedb�rler�yle �lg�l�
ver�ler �le b�yometr�k ve genet�k ver�lerd�r), kanunlarda öngörülen hallerde, K�ş�sel ver� sah�b�n�n
sağlığına ve c�nsel hayatına �l�şk�n özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler� �se ancak kamu sağlığının korunması,
koruyucu hek�ml�k, tıbb� teşh�s, tedav� ve bakım h�zmetler�n�n yürütülmes�, sağlık h�zmetler� �le
f�nansmanının planlanması ve yönet�m� amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan k�ş�ler
veya yetk�l� kurum ve kuruluşlar tarafından �şlenmes� kapsamında.

21-Yukarıda bel�rt�len hukuk� sebeplerle toplanan k�ş�sel ver�ler 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6 maddeler�nde
ve bu G�zl�l�k Pol�t�kası’nda bel�rt�len amaçlarla �şleneb�lmekte ve aktarılab�lmekted�r.

22-Kanunun 11 maddes�ne göre k�ş�sel ver� sah�pler�

Kend�s� �le �lg�l� k�ş�sel ver� �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme,
Kend�s� �le �lg�l� k�ş�sel ver� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme,
K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme,
K�ş�sel ver�ler�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme,
Kanun ve �lg�l� d�ğer kanun hükümler�ne uygun olarak �şlenm�ş olmasına rağmen, �şlenmes�n�
gerekt�ren sebepler�n ortadan kalkması hâl�nde k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�n� veya yok ed�lmes�n� �steme,
Düzeltme, s�lme ve yok etme talepler� net�ces�nde yapılan �şlemler�n, k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı
üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme,
İşlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle k�ş�n�n kend�s�
aleyh�ne b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme,
K�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması hâl�nde zararın g�der�lmes�n�
talep etme, haklarına sah�pt�r.

23- KVK Kanunu’nun 13üncü maddes�n�n 1�nc� fıkrası gereğ�nce yukarıda bel�rt�len haklarınızı kullanmakla
�lg�l� taleb�n�z�, “yazılı” veya K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kurulunun bel�rled�ğ� d�ğer yöntemlerle
Ş�rket�m�ze �letmen�z gerekmekted�r.

Bu çerçevede Ş�rket�m�ze KVK Kanunu’nun 11’�nc� maddes� kapsamında yapacağınız başvurularda,
yukarıda bel�rt�len haklarınızı kullanmak �ç�n k�ml�ğ�n�z� tesp�t ed�c� gerekl� b�lg�ler ve kullanmak �sted�ğ�n�z
hakkınıza yönel�k açıklamalarınızla b�rl�kte taleb�n�z�, KVK Kanunu’nun 11’�nc� maddes�nde bel�rt�len hang�
hakkınızın kullanımına �l�şk�n olduğunu da bel�rterek aşağıdak� adrese �adel� taahhütlü mektup yoluyla
�leteb�l�rs�n�z:

CAFLEY FİSİON LTD. ŞTİ.
ADRES: KOŞUYOLU, KALFA ÇEŞMESİ SK. 2/3, 34662 KADIKÖY / İSTANBUL TÜRKİYE

K�ş�sel ver� sah�pler� adına üçüncü k�ş�ler tarafından talepte bulunulması mümkün değ�ld�r. K�ş�sel ver�
sah�b�n�n kend�s� dışında b�r k�ş�n�n talepte bulunması �ç�n konuya �l�şk�n olarak k�ş�sel ver� sah�b� tarafından
başvuruda bulunacak k�ş� adına düzenlenm�ş özel vekâletname bulunmalıdır.

24-KVK Kanunu’nun 13 maddes�ne uygun olarak, Ş�rket�m�z, k�ş�sel ver� sah�b�n�n yapmış olduğu başvuru
talepler�n�, taleb�n n�tel�ğ�ne göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün �ç�nde ücrets�z olarak
sonuçlandırmaktadır. Ancak, �şlem�n ayrıca b�r mal�yet gerekt�rmes� hâl�nde, KVK Kurulunca bel�rlenen
tar�fedek� ücret�n alınması mümkündür.
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Ş�rket�m�z, k�ş�sel ver� sah�b�n�n başvuru taleb�n� kabul edeb�leceğ� g�b�, gerekçes�n� açıklayarak aşağıda
sayılı nedenlerle reddedeb�l�r ve cevabını �lg�l� k�ş�ye yazılı olarak veya elektron�k ortamda b�ld�reb�l�r.

D�ğer k�ş�ler�n hak ve özgürlükler�n� engellemes�,
Orantısız çaba gerekt�rmes�,
B�lg�n�n kamuya açık b�r b�lg� olması,
Başkalarının g�zl�l�ğ�n� tehl�keye atması,

KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden b�r�n�n mevcut olması, K�ş�sel ver� sah�b�
başvurusunun redded�lmes�, ver�len cevabı yeters�z bulması veya süres�nde başvurusuna cevap ver�lmemes�
haller�nde, ver� sorumlusunun cevabını öğrend�ğ� tar�hten �t�baren otuz ve her halde başvuru tar�h�nden
�t�baren altmış gün �ç�nde KVK Kurulu’na ş�kayette bulunma hakkına sah�pt�r.

Ş�rket, �lg�l� mevzuatta bel�rlenen veya �şbu G�zl�l�k Pol�t�kası’nda �fade ed�len şartlarda, k�ş�sel ver�ler�n
hukuka aykırı olarak �şlenmemes�n�, k�ş�sel ver�lere hukuka aykırı olarak er�ş�lmemes�n� ve k�ş�sel ver�ler�n
muhafazasını sağlamak amacıyla gerekl� tekn�k ve �dar� tedb�rler� almaktadır. Ver� sorumlusu ayrıca, ver�
sah�b�nden elde ett�ğ� k�ş�sel ver�ler� �şbu G�zl�l�k Pol�t�kası ve K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu
hükümler�ne aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve �şleme amacı dışında kullanmamaktadır.

25-İşbu G�zl�l�k Pol�t�kası değ�şen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman
güncelleneb�lecekt�r.

26-Kanun kapsamında k�ş�sel ver�ler�n saklanması �ç�n herhang� b�r süre bel�rlenmem�ş olmakla b�rl�kte,
genel �lkeler uyarınca k�ş�sel ver�ler�n �lg�l� mevzuatta öngörülen veya �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan
süre kadar muhafaza ed�lmes� esastır. Ver� Sorumlusu Ş�rket, söz konusu �lkeye uygun b�r şek�lde saklama
süreler� tesp�t etmek adına, her b�r ver� �şleme sürec� �le �lg�l� olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürec�n
amacını esas alarak b�r değerlend�rme yapmaktadır. Bu doğrultuda asgar� olarak yasal yükümlülükler�n�n
gerekt�rd�ğ� süre �le ve �lg�l� Kanuna konu zamanaşımı süreler� dolana kadar k�ş�sel ver�ler� saklanmaktadır.

K�ş�sel ver�ler, Ver� Sorumlusu �le aranızda doğab�lecek herhang� b�r uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık
kapsamında gerekl� savunmaların gerçekleşt�r�leb�lmes� amacıyla olmak üzere saklanab�lecekt�r. Bahs� geçen
süreler�n sona ermes� durumu da dah�l olmak üzere herhang� b�r süreç kapsamında �lg�l� k�ş�sel ver�n�n
�şleme amacının ortadan kalkması �le b�rl�kte k�ş�sel ver�ler Kanuna uygun b�r şek�lde anon�mleşt�r�lmekte,
s�l�nmekte veya yok ed�lmekted�r.

27- Topladığımız k�ş�sel ver�ler�n�z�n doğru ve gerekt�ğ�nde güncel olması gerekmekted�r. Bu nedenle, k�ş�sel
ver�ler�n�zde herhang� b�r değ�ş�kl�k meydana gelmes� hal�nde, bu hususu Ş�rket�m�z�n �lg�l� b�r�m�ne
b�ld�reb�l�rs�n�z.

28-Ş�rket�m�z, KVK Kanunu’ndak� yükümlülükler� yer�ne get�rmek ve �şbu Pol�t�kada bel�rt�len hususların
uygulanmasına yönel�k olarak Ş�rket �çer�s�nde gerekl� görevlend�rmeler� yapmakta ve buna uygun olarak
prosedürler� oluşturmaktadır.

Yukarıda sıralanan maddeler� �ht�va eden pol�t�ka, “Cafley F�s�on Ltd. Şt�. K�ş�sel Ver�ler�n�n Korunması,
İşlenmes� ve G�zl�l�k Pol�t�kasına İl�şk�n Aydınlatma ve Rıza Metn�” başta olmak üzere d�ğer �lg�l�
aydınlatma ve rıza met�nler� �le b�rl�kte k�ş�sel ver� sah�b�ne sunulmaktadır. Ayrıca k�ş�sel ver� sah�pler�n�n
taleb� hal�nde de �lg�l� k�ş�lere söz konusu pol�t�ka sunulmakta ve er�ş�m�ne �mkan sağlanmaktadır.

CAFLEY FİSİON LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1- K�ş�sel Ver� Saklama ve İmha Pol�t�kası (“Pol�t�ka”), 6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu
(“KVKK”) ve K�ş�sel Ver�ler�n S�l�nmes�, Yok Ed�lmes� veya Anon�m Hale Get�r�lmes� Hakkında
Yönetmel�k (“Yönetmel�k”) uyarınca yükümlülükler�m�z� konu usul ve esasları bel�rleyerek ve ver�
sah�pler�n�, k�ş�sel ver�ler�n �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan azam� saklama süres�n�n bel�rlenmes� esasları
�le s�lme, yok etme ve anon�m hale get�rme süreçler� hakkında b�lg�lend�rmek amacıyla ver� sorumlusu
sıfatıyla Cafley F�s�on Ltd. Şt�. (“Ş�rket”) tarafından hazırlanmıştır.
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2-Bu Pol�t�ka kapsamında, herhang� b�r ver� kayıt s�stem�n�n parçası olmak kaydıyla otomat�k veya otomat�k
olmayan yollarla �şlenen gerçek k�ş�ler olarak müşter�ler, müşter� adayları, çalışan adayları, çalışanlar, ş�rket
h�ssedarları, ş�rket yetk�l�ler�, z�yaretç�ler, �ş ortakları, �şb�rl�ğ� �ç�nde olduğumuz kurumların, alt �şverenler�n
ve tedar�kç�ler�n çalışanları, h�ssedarları ve yetk�l�ler� �le üçüncü k�ş�ler bulunmaktadır.

Pol�t�ka, Ş�rket�m�zce yönet�len, tüm k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes� ve korunmasına yönel�k yürütülen
faal�yetlerde uygulanmaktadır.

3-İşbu pol�t�ka ş�rket�m�z�n �nternet s�tes�nde (https://www.tekn�k55.com) yayımlanır ve k�ş�sel ver�
sah�pler�n�n taleb� üzer�ne �lg�l� k�ş�ler�n er�ş�m�ne sunulur.

4-Bu Pol�t�ka’nın uygulanmasında kategor�s�n�,

İlg�l� K�ş�: Ver�ler�n tekn�k olarak depolanması, korunması ve yedeklenmes�nden sorumlu olan k�ş� ya
da b�r�m har�ç olmak üzere ver� sorumlusu organ�zasyonu �çer�s�nde veya ver� sorumlusundan aldığı
yetk� ve tal�mat doğrultusunda k�ş�sel ver�ler� �şleyen k�ş�ler�,
İmha: K�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�, yok ed�lmes� veya anon�m hale get�r�lmes�n�,
Kanun: 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu’nu,
Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomat�k olan ya da herhang� b�r ver� kayıt s�stem�n�n parçası
olmak kaydıyla otomat�k olmayan yollarla �şlenen k�ş�sel ver�ler�n bulunduğu her türlü ortamı,
K�ş�sel ver�: K�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�ye �l�şk�n her türlü b�lg�y�,
K�ş�sel ver� sah�b�: K�ş�sel ver�s� �şlenen gerçek k�ş�y�,
K�ş�sel ver�n�n �şlenmes�: K�ş�sel ver�ler�n tamamen veya kısmen otomat�k olan ya da herhang� b�r
ver� kayıt s�stem�n�n parçası olmak kaydıyla otomat�k olmayan yollarla elde ed�lmes�, kayded�lmes�,
depolanması, muhafaza ed�lmes�, değ�şt�r�lmes�, yen�den düzenlenmes�, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde ed�leb�l�r hale get�r�lmes�, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmes� g�b�
ver�ler üzer�nde gerçekleşt�r�len her türlü �şlem�,
K�ş�sel ver� �şleme envanter�: Ver� sorumlularının �ş süreçler�ne bağlı olarak gerçekleşt�rmekte
oldukları k�ş�sel ver�ler� �şleme faal�yetler�n�, k�ş�sel ver�ler� �şleme amaçları, ver� kategor�s�, aktarılan
alıcı grubu ve ver� konusu k�ş� grubuyla �l�şk�lend�rerek oluşturdukları ve k�ş�sel ver�ler�n �şlend�kler�
amaçlar �ç�n gerekl� olan azam� sürey�, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen k�ş�sel ver�ler� ve ver�
güvenl�ğ�ne �l�şk�n alınan tedb�rler� açıklayarak detaylandırdıkları envanter�,
Kurul: K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulu’nu,
Kurum: K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu’nu,
Özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�: K�ş�ler�n ırkı, etn�k köken�, s�yas� düşünces�, felsef� �nancı, d�n�, mezheb�
veya d�ğer �nançları, kılık ve kıyafet�, dernek, vakıf ya da send�ka üyel�ğ�, sağlığı, c�nsel hayatı, ceza
mahkum�yet� ve güvenl�k tedb�rler�yle �lg�l� ver�ler� �le b�yometr�k ve genet�k ver�ler�,
Per�yod�k �mha: Kanunda yer alan k�ş�sel ver�ler�n �şlenme şartlarının tamamının ortadan kalması
durumunda k�ş�sel ver�ler� saklama ve �mha pol�t�kasında bel�rt�len ve tekrar eden aralıklarla re’sen
gerçekleşt�r�lecek s�lme, yok etme veya anon�m hale get�rme �şlem�n�,
Ver� Saklama ve İmha Pol�t�kası: Ver� sorumlularının, k�ş�sel ver�ler�n �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl�
olan azam� sürey� bel�rleme �şlem� �le s�lme, yok etme ve anon�m hale get�rme �şlem� �ç�n dayanak
yaptıkları �şbu Pol�t�kayı,
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması, İşlenmes� Ve G�zl�l�k Pol�t�kası: ş�rket�n �nternet adres�nde yer alan,
k�ş�sel ver�ler�n yönet�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rleyen pol�t�kayı,
S�c�l: K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan ver� sorumluları s�c�l�n�,
Ver� �şleyen: Ver� sorumlusunun verd�ğ� yetk�ye dayanarak onun adına k�ş�sel ver� �şleyen gerçek ve
tüzel k�ş�y�,
Ver� kayıt s�stem�: K�ş�sel ver�ler�n bel�rl� kr�terlere göre yapılandırılarak �şlend�ğ� kayıt s�stem�n�,
Ver� sorumlusu: K�ş�sel ver�ler�n �şleme amaçlarını ve vasıtalarını bel�rleyen, ver� kayıt s�stem�n�n
kurulmasından ve yönet�lmes�nden sorumlu olan gerçek veya tüzel k�ş�y� �fade eder.

Bu Pol�t�ka’da yer almayan tanımlar �ç�n Kanun’dak� tanımlar geçerl�d�r.

5-Ş�rket�n bütün b�r�m yönet�c�ler�, b�r�mler�nde k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�, saklanması ve �mhası �le �lg�l�
tekn�k ve �dar� önlemler�n usulüne uygun uygulanmasına etk�n destek ver�r. B�r�m yönet�c�ler� bu amaçla;
b�r�m çalışanlarının eğ�t�m� ve farkındalıklarının artırılmasını sağlar, �şlemler� �zley�p denetler, k�ş�sel
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ver�ler�n hukuka aykırı olarak �şlenmes�n�n ve �şlenen ver�lere hukuka aykırı olarak er�ş�lmes�n�n
önlenmes�ne, ver� güvenl�ğ�ne yönel�k tekn�k ve �dar� önlemler�n alınması ve uygulanmasına yardımcı olur.

İlg�l� kullanıcıların k�ş�sel ver�ler�n korunması hususunda b�lg� ve farkındalıkları artırılarak, k�ş�sel ver�lerle
�lg�l� �şleme, saklama ve �mha �şlemler�n�n mevzuata uygun olarak yer�ne get�r�lmes�ne akt�f destek ver�r.

K�ş�sel ver�ler�n saklama ve �mha süreçler�nde görev alanların unvanları, b�r�mler� ve görev tanımları
şöyled�r:

Genel Müdür : Ver� sorumlusu tems�lc�s� sıfatıyla, k�ş�sel ver�ler�n korunması ve �mhası �le �lg�l� tüm
�şlemler�n yapılması ve pol�t�kanın uygulanmasından sorumludur.
İnsan Kaynakları Yönet�c�s� : Pol�t�kanın hazırlanması, gel�şt�r�lmes�, yürütülmes�, �lg�l� ortamlarda
yayınlanması ve güncellenmes�, görev� dah�l�nde olan süreçler�n saklama süres�ne uygunluğunun
sağlanması �le per�yod�k �mha süres� uyarınca k�ş�sel ver� �mha sürec�n�n yönet�m�, eğ�t�m ve
b�lg�lend�rmeden sorumludur.
Muhasebe Yönet�c�s� : Pol�t�kanın hazırlanması, gel�şt�r�lmes�, yürütülmes�, �lg�l� ortamlarda
yayınlanması ve güncellenmes�, görev� dah�l�nde olan süreçler�n saklama süres�ne uygunluğunun
sağlanması �le per�yod�k �mha süres� uyarınca k�ş�sel ver� �mha sürec�n�n yönet�m�nden sorumludur.
B�lg� S�stemler� Yönet�c�s� : Ver�ler�n tekn�k olarak depolanması, korunması ve yedeklenmes�nden,
pol�t�kanın uygulanmasında gereks�n�m duyulan tekn�k çözümler�n bel�rlenmes� ve uygulanmasından
sorumludur.
D�ğer B�r�m Yönet�c�ler� : Kend� b�r�mler�nde pol�t�kanın uygulanması ve uygulamanın �zlenmes� ve
denetlenmes�, görev� dah�l�nde olan süreçler�n saklama süres�ne uygunluğunun sağlanması �le
per�yod�k �mha süres� uyarınca k�ş�sel ver� �mha sürec�n�n yönet�m�nden sorumludur.
İlg�l� Kullanıcı ve Ver� İşleyenler : Ver� �şleme ve saklanması �le �lg�l� �şlemler�n usul ve yasaya
uygun olmasından sorumludur.
Özel Yetk�l� İlg�l� Kullanıcı : Prosedür veya �lg�l� k�ş�n�n �steğ� üzer�ne s�l�nen k�ş�sel ver�ler�n yok
ed�l�nceye kadar korunması, saklanması, �lg�l� kullanıcılar tarafından er�ş�lmemes�nden sorumludur.

6-Ş�rket nezd�nde saklanan k�ş�sel ver�ler, �lg�l� ver�n�n n�tel�ğ�ne uygun b�r kayıt ortamında tutulmaktadır.
K�ş�sel ver�ler�n saklanması �ç�n kullanılan kayıt ortamları aşağıda bel�rt�lmekted�r. Öte yandan k�ş�sel
ver�lere n�tel�kler� gereğ� burada bel�rt�len ortamlardan farklı b�r ortamda yer ver�leb�l�r. Her halde ver�
sorumlusu ş�rket, k�ş�sel ver�ler� Kanun’a, K�ş�sel Ver�ler�n Korunması, İşlenmes� ve G�zl�l�k Pol�t�kası’na ve
�şbu K�ş�sel Ver� Saklama ve İmha Pol�t�kası’na uygun olarak uluslararası ver� güvenl�ğ� prens�pler�
çerçeves�nde �şlemekte ve korumaktadır.

Elektron�k Ortamlar; Sunucular, taşınab�l�r d�skler, yazılımlar, b�lg� güvenl�ğ� c�hazları, çalışan
b�lg�sayarları, opt�k d�skler, çıkartılab�l�r bellekler, yazıcı, tarayıcı ve fotokop� mak�nes� g�b� sa�r d�j�tal
ortamlardır.

F�z�k� Ortamlar; Kağıt, manuel ver� kayıt s�stemler�, yazılı, basılı, görsel ortamlar g�b� ver�ler�n kağıt ya da
m�krof�lmler üzer�ne basılarak tutulduğu sa�r ortamlardır.

Bulut Ortamlar; Ş�rket nezd�nde yer almamakla b�rl�kte, ş�rket�n kullanımında olan ve ş�frelenm�ş �nternet
tabanlı s�stemler�n kullanıldığı ortamlardır.

7- K�ş�sel ver�ler�n�z�n güvenl� b�r şek�lde saklanması, hukuka aykırı olarak �şlenmes�, er�ş�lmes�n�n
önlenmes� ve ver�ler�n hukuka uygun olarak �mha ed�lmes� amacıyla KVKK’nın 12 Maddes�ndek� �lkeler
çerçeves�nde, alınmış olan tüm �dar� ve tekn�k tedb�rler aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

Tekn�k Tedb�rler

K�ş�sel ver�ler�n saklandığı tüm ortamların �lg�l� ver�n�n ve ver�n�n tutulduğu ortamın n�tel�kler�ne uygun
olarak aşağıdak� tekn�k tedb�rler� almaktadır:

K�ş�sel ver�ler�n tutulduğu ortamlarda yalnızca teknoloj�k gel�şmelere uygun güncel ve güvenl�
s�stemler kullanılmaktadır.
K�ş�sel ver�ler�n tutulduğu ortamlara yönel�k güvenl�k s�stemler� kullanılmaktadır.
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B�l�ş�m s�stemler� üzer�ndek� güvenl�k zaf�yetler�n�n tesp�t�ne yönel�k güvenl�k testler� ve araştırmaları
yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tesp�t ed�len mevcut ya da muhtemel r�sk teşk�l
eden hususlar g�der�lmekted�r.
K�ş�sel ver�ler�n tutulduğu ortamlara ver�ye er�ş�m kısıtlanarak yalnızca yetk�l� k�ş�ler�n, k�ş�sel ver�n�n
saklanma amacı �le sınırlı olarak bu ver�lere er�şmes�ne �z�n ver�lmekte ve tüm er�ş�mler kayıt altına
alınmaktadır. Er�ş�m�n sınırlandırılmasında ver�n�n özel n�tel�kl� olup olmadığı ve önem dereces� de
d�kkate alınır.
Ş�rket nezd�nde k�ş�sel ver�ler�n tutulduğu ortamların güvenl�ğ�n� sağlamak üzere yeterl� tekn�k
personel bulundurmaktadır. B�lg� teknoloj�ler� b�r�mler�nde çalışanların k�ş�sel ver�lere er�ş�m
yetk�ler�n�n kontrol altında tutulmasını sağlar
K�ş�selver�ler�n yok ed�lmes� ger� dönüştürülemeyecek ve denet�m �z� bırakmayacak şek�lde sağlanır.
Kanunun 12 maddes� uyarınca, k�ş�sel ver�ler�n saklandığı her türlü d�j�tal ortam, b�lg� güvenl�ğ�
gereks�n�mler�n� sağlayacak şek�lde ş�frel� yöntemler �le korunur.

İdar� Tedb�rler

K�ş�sel ver�ler�n saklandığı tüm ortamların �lg�l� ver�n�n ve ver�n�n tutulduğu ortamın n�tel�kler�ne uygun
olarak aşağıdak� �dar� tedb�rler� almaktadır:

K�ş�sel ver�lere er�ş�m� olan tüm ş�rket çalışanlarının b�lg� güvenl�ğ�, k�ş�sel ver�ler ve özel hayatın
g�zl�l�ğ� konularında farkındalıklarının artırılması ve b�l�nçlend�r�lmes� �ç�n çalışmalar yapılmaktadır.
B�lg� güvenl�ğ�, özel hayatın g�zl�l�ğ� ve k�ş�sel ver�ler�n korunması alanındak� gel�şmeler� tak�p etmek
ve gerekl� aks�yonları almak üzere hukuk� ve tekn�k danışmanlık h�zmet� alınmaktadır.
K�ş�sel ver�ler�n tekn�k ya da hukuk� gerekl�l�kler neden�yle üçüncü k�ş�lere aktarılması hal�nde �lg�l�
üçüncü k�ş�lerle k�ş�sel ver�ler�n korunması amacıyla protokoller �mzalanmakta, �lg�l� üçüncü k�ş�ler�n
bu protokollerdek� yükümlülükler�ne uyması �ç�n gerekl� tüm özen göster�lmekted�r.
İşlenen k�ş�sel ver�ler�n hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde ed�lmes� hâl�nde, bu durumu
en kısa sürede �lg�l�s�ne ve Kurul’a b�ld�r�r.
Ş�rket nezd�nde Kanun hükümler�n�n uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekl� denet�mler� yapar ve
yaptırır. Denet�mler sonucunda ortaya çıkan g�zl�l�k ve güvenl�k zaf�yetler�n� g�der�r.

8-Ver� sah�pler�ne a�t k�ş�sel ver�ler, ş�rket tarafından özell�kle t�car� faal�yetler�n sürdürüleb�lmes�, hukuk�
yükümlülükler�n yer�ne get�r�leb�lmes�, çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve �fası, müşter�
�l�şk�ler�n�n yönet�leb�lmes� ve K�ş�sel Ver�ler�n Korunması,İşlenmes� Ve G�zl�l�k Pol�t�kasında yer alan d�ğer
amaçlarla f�z�k� veya elektron�k ortamlarda güvenl� b�r b�ç�mde KVKK ve d�ğer �lg�l� mevzuatta bel�rt�len
sınırlar çerçeves�nde saklanmaktadır. Ş�rket nezd�nde bulunan k�ş�sel ver�ler �lg�l� k�ş�n�n taleb� hal�nde ya da
Kanun’un 5’nc� ve 6’ncı maddeler�nde sayılan nedenler�n ortadan kalkması hal�nde resen �şbu �mha
pol�t�kası uyarınca s�l�n�r, yok ed�l�r veya anon�m hale get�r�l�r. Kanun’un 5’nc� ve 6’ncı maddeler�nde
sayılan nedenler aşağıdak�lerden �barett�r:

Kanunlarda açıkça öngörülmes�.
F��l� �mkânsızlık neden�yle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuk� geçerl�l�k
tanınmayan k�ş�n�n kend�s�n�n ya da b�r başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması �ç�n
zorunlu olması.
B�r sözleşmen�n kurulması veya �fasıyla doğrudan doğruya �lg�l� olması kaydıyla, sözleşmen�n
taraflarına a�t k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�n�n gerekl� olması.
Ver� sorumlusunun hukuk� yükümlülüğünü yer�ne get�reb�lmes� �ç�n zorunlu olması.
İlg�l� k�ş�n�n kend�s� tarafından alen�leşt�r�lm�ş olması.
B�r hakkın tes�s�, kullanılması veya korunması �ç�n ver� �şlemen�n zorunlu olması.
İlg�l� k�ş�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar vermemek kaydıyla, ver� sorumlusunun meşru
menfaatler� �ç�n ver� �şlenmes�n�n zorunlu olması.

9-Ş�rket tarafından k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes� ve yok ed�lmes� tekn�kler�ne �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda
sayılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kağıt Ortamında Bulunan K�ş�sel Ver�ler�n Karartılması: �lg�l� evrak üzer�ndek� k�ş�sel ver�ler�n f�z�ksel
olarak kes�lerek belgeden çıkartılması veya ger� döndürülemeyecek ve teknoloj�k çözümlerle okunamayacak
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şek�lde sab�t mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale get�r�lmes� yöntem�d�r.

Yazılımdan Güvenl� Olarak S�lme: Bulut ortamda ya da yerel d�j�tal ortamlarda tutulan k�ş�sel ver�ler�n
s�l�nerek b�r daha ulaşılamayacak hale get�r�lmes� yöntem�d�r.

KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

F�z�ksel Yok Etme: K�ş�sel ver�n�n sonradan kullanılamayacak b�ç�mde f�z�ksel olarak yok ed�lmes� s�stem�
uygulanmaktadır. Kağıt ortamında bulunan belgeler evrak �mha mak�neler� �le tekrar b�r araya
get�r�lemeyecek şek�lde yok ed�l�r. K�ş�sel ver� barındıran opt�k ve manyet�k medya �se er�t�lme, yakılma
veya toz hal�ne get�r�lme g�b� f�z�ksel olarak yok ed�l�r.

De-manyet�ze Etme: Manyet�k medyanın yüksek manyet�k alanlara maruz kalacağı özel c�hazlardan
geç�r�lerek üzer�ndek� ver�ler�n okunamaz b�r b�ç�mde bozulması yöntem�d�r.

Üzer�ne yazma: Özel yazılımlar aracılığı �le manyet�k medya ve yen�den yazılab�l�r opt�k medya üzer�nden
en az yed� kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele ver�ler yazılarak esk� ver�n�n okunab�lmes� ve kurtarılab�lmes�n�
ortadan kaldıran yok etme yöntem�d�r.

KİŞİSEL VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Değ�şkenler� çıkarma: İlg�l� k�ş�ye a�t toplanılan ver�ler�n b�r araya get�r�lmes�nden sonra oluşturulan ver�
set�ndek� değ�şkenlerden yüksek derecel� bet�mley�c� olanların çıkartılarak anon�m hale get�r�lmes�
yöntem�d�r.

Bölgesel g�zleme: Tek b�r ver�n�n çok az görüleb�l�r b�r komb�nasyon yaratması sebeb� �le bel�rley�c� n�tel�ğ�
mevcut �se �lg�l� ver�n�n g�zlenmes� anon�mleşt�rmey� sağlamaktadır. İst�sna durumda olan ver�ye �l�şk�n ayırt
ed�c� n�tel�kte olab�lecek b�lg�ler�n s�l�nmes� �şlem�d�r.

Genelleşt�rme: B�rçok k�ş�ye a�t k�ş�sel ver�n�n b�r araya get�r�l�p, ayırt ed�c� b�lg�ler� kaldırılarak �stat�st�k�
ver� hal�ne get�r�lmes� �şlem�d�r.

Alt ve Üst Sınır Kodlama: Önceden tanımlanmış kategor�ler�n yer aldığı b�r ver� grubundak� değerler�n
bel�rl� b�r ölçüt bel�rlenerek b�rleşt�r�lmes�yle anon�m hale get�r�lmes� yöntem�d�r.

M�kro b�rleşt�rme: Tüm ver�ler �lk olarak anlamlı b�r sıraya d�z�lerekgruplara ayrılıp, grupların ortalaması
alınarak elde ed�len değer mevcut gruptak� �lg�l� ver�ler�n yer�ne yazılarak anon�mleşt�rme sağlanır.

Ver� karma ve bozma: K�ş�sel ver� �çer�s�ndek� doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle
karıştırılarak ya da bozularak �lg�l� k�ş� �le �l�şk�s� koparılır ve tanımlayıcı n�tel�kler�n� kaybetmeler� sağlanır.

10-Saklama ve İmha Süreler�

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA
SÜRESİ

İşe alım evrakları �le Sosyal Güvenl�k Kurumuna
gerçekleşt�r�len; h�zmet süres�ne ve ücrete da�r
b�ld�r�mlere esas özlük ver�ler�

H�zmet akd�n�n devamında ve h�tamını
tak�p eden takv�m yılı yılbaşından
�t�baren 10 yıl müddetle muhafaza ed�l�r.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

İşe alım evrakları �le Sosyal Güvenl�k Kurumuna
gerçekleşt�r�len; h�zmet süres�ne ve ücrete da�r
b�ld�r�mlere esas özlük ver�ler� dışında kalan özlük
ver�ler�

H�zmet akd�n�n devamında ve h�tamını
tak�p eden takv�m yılı yılbaşından
�t�baren 10 yıl müddetle saklanır

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben

İşyer� K�ş�sel Sağlık Dosyası İçer�ğ�ndek� Ver�ler
H�zmet akd�n�n devamında ve
h�tamından �t�baren 10 yıl müddetle
saklanır

180 gün
�çer�s�nde
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İş sağlığı ve güvenl�ğ� uygulamaları İş �l�şk�s�n�n sona ermes�ne müteak�p 10
yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Personel �le �lg�l� mahkeme/�cra b�lg� talepler�n�n
cevaplanması

İş �l�şk�s�n�n sona ermes�ne müteak�p 10
yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Personel F�nansman Süreçler� İş �l�şk�s�n�n sona ermes�n� müteak�p 10
yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman �le ş�rket
arasındak� t�car� �l�şk�n�n yürütümüne da�r k�ml�k
b�lg�s�, �let�ş�m b�lg�s�, f�nansal b�lg�ler, İş Ortağı/
ÇözümOrtağı/Danışman çalışanı ver�ler�

Ş�rket �le olan �ş/t�car� �l�şk�s� süres�nce
ve sona ermes�nden �t�baren Türk
Borçlar Kanunu md.146 �le Türk T�caret
Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre �le
saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

F�z�k� mekanlara g�r�şte alınan Z�yaretç�’ye a�t ad,
soyad, araç plakası �le kamera kayıtları, 2 yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Çalışan Adayına a�t özgeçm�ş ve �şe başvuru
formunda yer alan b�lg�ler

En fazla 2 yıl olmak üzere özgeçm�ş�n
güncell�ğ�n� kaybedeceğ� süre kadar
saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Stajyer’e a�t staj dosyasında yer alan b�lg�ler

Staj �l�şk�s�n�n devamında ve h�tamını
tak�p eden takv�m yılı yılbaşından
�t�baren de 10 yıl müddetle muhafaza
ed�l�r.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Müşter�’ye a�t ad, soyad, T.C.K.N., �let�ş�m b�lg�ler�,
ödeme b�lg�ler� ve yöntemler�, ürün/h�zmet
terc�hler�, �şlem geçm�ş�,

Müşter�’n�n, satın almış olduğu her b�r
ürün/h�zmet�n sunulmasından �t�baren
Türk Borçlar Kanunu md.146 �le Türk
T�caret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl
süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Potans�yel Müşter� �le ş�rket arasındak� t�car� �l�şk�
kurulmasına da�r sözleşme görüşmeler� sırasında
alınan k�ml�k b�lg�s�, �let�ş�m b�lg�s�, f�nansal
b�lg�ler,

2 yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

İşb�rl�ğ� �ç�nde olunan kurum,f�rmalar ve müşter�ler Ş�rket �le olan �ş/t�car� �l�şk�s� süres�nce Saklama
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�le ş�rket arasındak� t�car� �l�şk�n�n yürütümüne da�r
k�ml�k b�lg�s�, �let�ş�m b�lg�s�, f�nansal b�lg�ler,
ş�rket�n �şb�rl�ğ� �ç�nde olduğu kurum,f�rma, müşter�
çalışanı ver�ler�

ve sona ermes�nden �t�baren Türk
Borçlar Kanunu md.146 �le Türk T�caret
Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre �le
saklanır.

süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Kurumsal İlet�ş�m Faal�yetler�n�n Planlanması ve
İcrası

İş �l�şk�s�n�n sona ermes�ne müteak�p 10
yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

B�r Sözleşmen�n Kurulması veya İfası İç�n
İşlenmes� Gerekl� Olan veya Bu Kapsamda İşlenen
D�ğer Ver�ler

Ş�rket �le �ş/t�car� �l�şk�s� süres�nce ve
sona ermes�nden �t�baren Türk Borçlar
Kanunu md.146 �le Türk T�caret
Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl süre �le
saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Ş�rket ortakları ve yönet�m kurulu üyeler�ne a�t
b�lg�ler 10 yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Kaza Raporlama 10 yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Doküman hazırlanması 10 yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

Eğ�t�m kayıtlarının dosyalanması 10 yıl süre �le saklanır.

Saklama
süres�n�n
b�t�m�n�
tak�ben 180
gün
�çer�s�nde

11-Kanun kapsamında k�ş�sel ver�ler�n saklanması �ç�n herhang� b�r süre bel�rlenmem�ş olmakla b�rl�kte,
genel �lkeler uyarınca k�ş�sel ver�ler�n �lg�l� mevzuatta öngörülen veya �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan
süre kadar muhafaza ed�lmes� esastır. Ver� Sorumlusu Ş�rket, söz konusu �lkeye uygun b�r şek�lde saklama
süreler� tesp�t etmek adına, her b�r ver� �şleme sürec� �le �lg�l� olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürec�n
amacını esas alarak b�r değerlend�rme yapmaktadır. Mevzuat uyarınca daha uzun b�r süre düzenlenm�ş
olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreler� vb. �ç�n daha uzun b�r süre
öngörülmüş olması hal�nde, mevzuat hükümler�ndek� süreler azam� saklama süres� olarak kabul ed�l�r. Bu
doğrultuda asgar� olarak yasal yükümlülükler�n�n gerekt�rd�ğ� süre ve �lg�l� Kanuna konu zamanaşımı süreler�
dolana kadar k�ş�sel ver�ler saklanmaktadır.

K�ş�sel ver�ler, Ver� Sorumlusu �le aranızda doğab�lecek herhang� b�r uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık
kapsamında gerekl� savunmaların gerçekleşt�r�leb�lmes� amacıyla saklanab�lecekt�r. Bahs� geçen süreler�n
sona ermes� durumu da dah�l olmak üzere herhang� b�r süreç kapsamında �lg�l� k�ş�sel ver�n�n �şleme
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amacının ortadan kalkması �le b�rl�kte k�ş�sel ver�ler Kanuna uygun b�r şek�lde anon�mleşt�r�lmekte,
s�l�nmekte veya yok ed�lmekted�r.

12- Saklama süres� sona eren veya saklama amacı ortadan kalkan k�ş�sel ver�ler �şbu K�ş�sel Ver�ler� Saklama
ve İmha Pol�t�kasında bel�rt�len ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleşt�r�lecek b�r �şlemlerle altı ayda b�r
�mha ed�lmek suret�yle s�l�n�r, yok ed�l�r veya anon�m hale get�r�l�r. Per�yod�k �mha �şlem� her yılın Ocak ve
Temmuz aylarında ayrıca gerçekleşt�r�l�r.

13-Ş�rket�m�z, KVK Kanunu’ndak� yükümlülükler� yer�ne get�rmek ve �şbu Pol�t�kada bel�rt�len hususların
uygulanmasına yönel�k olarak Ş�rket �çer�s�nde gerekl� görevlend�rmeler� yapmakta ve buna uygun olarak
prosedürler� oluşturmaktadır.

14-Ş�rket faal�yetler� ve �şlenen k�ş�sel ver� gruplarında olab�lecek değ�ş�kl�kler, yasal mevzuatta yapılacak
değ�ş�kler ve K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulu �lke kararları tak�p ed�lerek, ortaya çıkan �ht�yaca göre �şbu
pol�t�ka gözden geç�r�l�r ve gerekl� olan bölümler güncellen�r, değ�şt�r�l�r veya yen�den oluşturulur


