KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER
4. KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KVK DÜZENLEMELERİNDEKİ İŞLEME
ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ
5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ, YURT DIŞINA
AKTARILMASI
7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASI
8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
10. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
11. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

1. GİRİŞ
Veri sorumlusu olarak SÖKÜCÜLER TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş. müşterilerinin, çalışanlarının ve ilişki
içinde olduğu diğer gerçek kişilerin sahip olduğu kişisel verilerin korunması çok önemli olup, kişisel
verilerin yasal düzenlemelerin tarif ettiği şekil ve şartlarda güvence altına alınması hususunda
sorumluluğunun farkındadır; böylece bu sorumluluğunu bir şirket politikası haline getirmektedir.
Bu politika şirketimiz , KVK Düzenlemeleri uyarınca kişisel verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini
yerine getirirken ve kişisel verileri işlerken Şirket içerisinde ve/veya Şirket tarafından uyulması gereken
esasları belirlemektedir. Bu kapsamda, KVK Düzenlemeleri gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve
korunması için şirketimiz tarafından gerekli düzenlemeler yapılmakta ve farkındalığın oluşması için
ihtiyaç duyulan sistem kurulmaktadır.
Şirketimiz kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler bakımından veri sorumlusu sıfatıyla, politika ve
politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranacağını beyan eder.
2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu politikanın amacı, şirketimiz tarafından KVK Düzenlemelerine uygun bir biçimde yürütülen kişisel
veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda
açıklamalarda bulunmak ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir. Kişisel verilerin işlenmesi ve
korunması süreçleri için bu politika ve şirketimiz bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç
ve hedeflenen gaye kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.
Bu politika şirketimiz tarafından yönetilen, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen
tüm faaliyetlerde uygulanmaktadır ve müşterilerimizin, çalışanlarımızın, önceki çalışanlarımızın, çalışan
adaylarımızın, tedarikçilerimizin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Bu politika, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.
Bu politika, KVK Düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması
amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde şirketimizin gerekli
gördüğü hallerde, zaman zaman değiştirilebilir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER
3.1.Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme
Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi esnasında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekte;
orantılılık ve gereklilik prensiplerini dikkate almakta, kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun
düşecek seviyede işlemektedir.
3.2. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma
Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin
korunması açısından gerekli olup, Şirketimiz, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını
sağlamakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almakta; kişisel veri sahibinin kişisel verilerine yönelik
değişiklik talep etmesi durumunda ilgili kişisel verileri güncellemektedir.
3.3. Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme
Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemekte;
kişisel verileri yürütmekte olduğu ticari faaliyet ve sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve
bunlar için gerekli olan kadar işlemekte; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri
işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmakta; bu doğrultuda, kişisel veri sahibi KVK Düzenlemeleri
kapsamında aydınlatılmakta ve gereken hallerde kişisel veri sahibinden açık rızası alınmaktadır.
3.4. Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme
Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte;
amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden
kaçınmaktadır. Bu kapsamda, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri yalnızca KVK Düzenlemeleri
kapsamında sınırlı sayılan hallerde (KVKK madde 5.2 ve 6.3) veya kişisel veri sahibinden alınan açık rıza
kapsamındaki amaç doğrultusunda (KVKK madde 5.1 ve 6.2) ve ölçülülük esasına uygun olarak
işlemektedir.
3.5. Kişisel verileri KVK Düzenlemelerinde öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza etme
Şirketimiz, kişisel verileri ancak KVK Düzenlemelerinde belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza etmekte; bu kapsamda, şirketimiz öncelikle KVK Düzenlemelerinde kişisel
verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu
süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar saklamakta; sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
KVK Düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler verinin niteliğine ve
kullanım amacına göre silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KVK DÜZENLEMELERİNDEKİ İŞLEME
ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ
4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz, KVK Düzenlemeleri gereğince kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5.
maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemekte; KVKK’nın 10. maddesine uygun

olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda
gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
4.1.1. Açık Rıza
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızası olup, kişisel veri sahiplerine aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında yapılacak bilgilendirme sonrası ve kişisel veri
sahiplerinin açık rıza vermesi halinde işlenir. Aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde açık rıza alınmadan
önce kişisel veri sahiplerine hakları bildirilir.
4.1.2. Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi
KVK Düzenlemeleri kapsamında açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin öngörüldüğü
durumlarda (KVKK madde 5.2 ve 6.3), Şirketimiz kişisel veri sahibinin açık rızasını almaksızın kişisel
verileri işleyebilecek olup, kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi durumunda Şirket KVK Düzenlemelerinin
çizdiği sınırlar çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir.
4.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Şirketimiz, KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından
öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. KVKK’nın 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel
veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli
önlemlerin alınması kaydıyla işlenmektedir:
5. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
5.1.Şirketimiz KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kendi kararına
istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Şirketimiz bu konuda KVKK ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin
niteliğine göre imha yapmaktadır. Bu kapsamda şirketimiz tarafından periyodik imha tarihleri
belirlenmiş olup, yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılacağına
göre takvim oluşturulmuştur.
5.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri
Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin
sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ, YURT DIŞINA
AKTARIMI,
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına
uygun olarak ilgili kişilerin Açık rıza olmadan üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılmayacaktır.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
7.1 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.

7.2. Kişisel veri sahibinin haklarını ileri süremeyeceği haller
KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri
sahibi bu konularda 7.1.’de sayılan haklarını ileri süremez:
7.2.1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
7.2.2. 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,
7.2.3. 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,
7.2.4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahibi zararın giderilmesini
talep etme hakkı hariç, 9.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremez:
7.2.5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
7.2.6. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
7.2.7. 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,
7.2.8 Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.
7.3 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI
Kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini
Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda VERİ SAHİBİ
BAŞVURU FORMU adresinden ulaşılabilecek “Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

7.4 ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ
Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak
sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibinin, bölüm 7.1’de
(“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara 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.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Şirketimiz KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını
sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri
almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Şirketimiz , kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini,
kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre
gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
KİŞİSEL VERİ
SINIFLANDIRMASI

KİŞİSEL VERİ SINIFLANDIRILMASI AÇIKLAMASI

Kimlik Verisi

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verileri ifade etmektedir.
(AdSoyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı,
doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet v.b. nüfus cüzdanı bilgileri , vergi
numarası.

İletişim Verisi

Telefon numarası, adres, e-posta ve benzeri iletişim bilgileri anlamına
gelmektedir

Özlük Verisi

Şirketimizde mevcut çalışan,önceki çalışan ve stajyerlerimizin özlük
haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik
işlenen her türlü kişisel veri. (Özgeçmiş bilgileri, eğitim bilgileri, maaş
ve prim bilgileri, terfi/uyarı bilgileri, başlama tarihi, iş pozisyonu/ları,
iş atamaları, çalışma saatleri, yıllık izin bilgileri, sağlık kayıtları).

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (Fotoğraf,
kamera kaydı).

11. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ
KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

Çalışan / Stajyer Adayı :

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da
özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan
gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Eski Çalışan

Şirketimiz ile arasındaki iş sözleşmesi herhangi bir nedenle (işten
ayrılma, işten çıkarılma, emeklilik, vb.) son bulmuş gerçek kişiler
anlamına gelmektedir.

Müşteri

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan, kullanmış
olan veya kullanmak amacıyla başvuran ve bu başvurusu
değerlendirme aşamasında olan gerçek kişiler veya tüzel kişilerin
çalışanı, yetkilisi veya hissedarı olan gerçek kişiler anlamına
gelmektedir.

Ziyaretçi

Şirketimiz yerleşkelerini ziyaret eden veya Şirketimizin misafir
internet ağından faydalanan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Tedarikçi Bilgileri / Çalışanı
/ Yetkilisi / Hissedarı

Şirketimiz ile arasındaki mevcut ve/veya ileride kurulması muhtemel
sözleşmeye istinaden Şirketimize mal ve/veya hizmet sağlayan
şirketlerin hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişiler
anlamına gelmektedir. Şirkete ait vergi kimlik numaraları, adres ve
iletişim bilgileri anlamına gelmektedir.

