KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
Kentkart Grup Şirketleri (“Kentkart”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami
hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak çalışanlarımıza ait her türlü kişisel
verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ na uygun olarak işlenerek,
muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK
kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette
ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu:
KVKK uyarınca çalışan, stajyer vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu
olarak belirlenen Kentkart tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. .
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları
Kişisel verileriniz, (kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği,
işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtları, din bilgisi, sağlık bilgileri,
Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik veri vb. ) şirketimiz bünyesine katılmak
amacıyla yapmış olduğunuz başvurudan itibaren başlamak üzere, çalıştığınız süre boyunca
Şirketimiz ile tarafınızla akdetmiş olduğumuz hizmet akdinin hükümlerinin yerine getirilmesi,
çalışan özlük bilgilerinin oluşturulması ve saklanması ile çeşitli kanun, yönetmelik ve ilgili tüm
mevzuatlarda bulunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin
planlanması, İş ilişkisi kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin
temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası gibi amacıyla; otomatik ya
da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda KVKK’nın 5.
ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,


Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,



Doğru ve gerektiğinde güncel,



Belirli, açık ve meşru amaçlar için,



İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,



İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.
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2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların
ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi
ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini
amaçlarıyla iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu
kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı
maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kamera Kayıtları
Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, şirketimizin binalarında ve tesislerinde
güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri
işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket
çalışanımızın erişimi bulunmaktadır. İşbu kamera kayıtları da, şirketimizce KVKK’nın 5. ve 6.
Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,


Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,



Doğru ve gerektiğinde güncel,



Belirli, açık ve meşru amaçlar için,



İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,



İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilmen kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.
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5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle
Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret
öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu
kapsamda kişisel veri sahipleri;
a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b- Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c- Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d- Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f-

KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya
yok edilmesini isteme,

g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i-

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile
ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem
belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz
gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız
başvurularda

yazılı

olarak

başvurunuzu

ileteceğiniz

kanallar

ve

usuller

aşağıda

açıklanmaktadır.
Yazılı talebinizi, sitemizde bulunan “Kentkart KVKK Kapsamında Başvuru Formunu” açık,
anlaşılır bir şekilde doldurarak ve kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile
3
KVKK_13

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
Islak imzalı olarak elden, posta yoluyla veya noter kanalıyla ekli listede bulunan veri
sorumlusuna ait merkez adrese,
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile
imzalanarak ekli listede bulunan veri sorumlusuna ait kep adresine,
Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle kvkk.info@kentkart.com.tr mail
adresine iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvurunun;
kimlik ve adres bilgilerini içermesi, başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi ve
zarfın/tebligatın veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” tanımlanması gerekmektedir.

kentkart
www.kentkart.com.tr kvkk.info@kentkart.com.tr
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