KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI VE İŞLENMESİ
POLİTİKASI

Doküman No:

KVKK-01

İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /
No
Sayfa No

1/18

TURPAK ELEKTROMANYETİK YAKIT İKMAL SİSTEMLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İçindekiler
1.

GİRİŞ .................................................................................................................................................................................. 2

1.1.

Politikanın Amacı ve Kapsamı ....................................................................................................................................... 2

1.2.

Yürürlük ve Değişiklik ................................................................................................................................................... 2

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ
İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ .................................................................................................................. 3
2.1.

Veri Sahipleri ................................................................................................................................................................. 3

2.2.

Kişisel Veri İşleme Amaçları ......................................................................................................................................... 4

2.3.

Kişisel Veri Kategorileri ................................................................................................................................................ 5

3.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR .................................................................. 7

3.1.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin İlkeler ....................................................................................................................... 7

3.2.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar ................................................................................................................... 8

3.3.

Özel nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar ............................................................................................. 9

4.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ......................................................................................................................... 10

5.

VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI .................................................. 11

6.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ ........................................... 12
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ ................... 12

6.1.
6.1.1.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri .......................................................................................... 12

6.1.2.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri ................................................................................................... 13

7.

KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR ................................................................ 14

8. ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE
YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ ........................................................................................................................... 15
8.1.

Şirket İçerisinde Kamera ile İzleme ............................................................................................................................. 15

8.2.

Şirketi Ziyaret Eden Müşteri Giriş-Çıkışları ................................................................................................................ 15

8.3.

İnternet Sitesi Ziyaretçileri ........................................................................................................................................... 15

9.

ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI ...................... 15

10.

EKLER ......................................................................................................................................................................... 16

10.1.

EK-1 TANIMLAR ....................................................................................................................................................... 16

10.2. EK-2 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN
İŞLENMESİ .............................................................................................................................................................................. 17

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI VE İŞLENMESİ
POLİTİKASI
1.
1.1.

Doküman No:

KVKK-01

İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi /
No
Sayfa No

2/18

GİRİŞ
Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu
Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikası (“Politika”), Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi’nin (“TURPAK
A.Ş.” veya Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve TURPAK A.Ş. tarafından kişisel verilerin
korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini
amaçlamaktadır.
Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde TURPAK A.Ş. tarafından
benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, TURPAK A.Ş. tarafından Kanun kapsamındaki
tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, TURPAK A.Ş.’nin işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm
kişisel verileri kapsamaktadır.
TURPAK A.Ş. çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp,
Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve
Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir. Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de
bulunmaktadır.
1.2.

Yürürlük ve Değişiklik

Politika, TURPAK A.Ş. tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak
üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika ’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri
uygulanır.
TURPAK A.Ş. yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın
güncel versiyonuna TURPAK A.Ş. web sitesinden erişilebilir.
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ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE
YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ
KATEGORİLERİ

2.

2.1.

Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Turpak tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Turpak çalışanları dışındaki tüm
gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategoriler

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ
Müşteri/Bayi/İş Ortağı

Potansiyel Müşteri

Ziyaretçi

Üçüncü Kişi

Çalışan Adayı
Şirket Hissedarı
Şirket Yetkilisi

AÇIKLAMA
Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup
olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu
ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan tüzel
kişiler/gerçek kişiler
Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya
ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği
ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
değerlendirilmiş tüzel kişiler/gerçek kişiler
Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli
amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret
eden kişiler
Şirketimizin işbu politikada bahsi geçen taraflarla
arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi
geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin
etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek
kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınlar)
veya bu Politika ve TURPAK A.Ş Çalışanları Kişisel
Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına
girmeyen diğer gerçek kişiler
Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda
bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini
şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler ya da tüzel kişi
hissedarların gerçek kişi temsilcileri
Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili
gerçek kişiler

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz
kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla
Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve
sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve
Yetkilileri
yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek kişiler
Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi
birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.
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Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz KVK Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme
şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça
öngörülmesi,



Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili ve gerekli olması,



Kişisel verilerinizin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması,



Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı
bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,



Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin
haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,



Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel
veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,



Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri
sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,



Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen
hallerde,



Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri
ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya
yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Bu çerçevede; Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:


Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli
çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; kurumsal iletişim
ve etkinlik yönetimi aktiviteleri ve süreçleri, iş ortağı, müşteri, bayi ve yetkili satıcılarımız tarafından
yürütülen operasyonlar,



Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları
ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması
amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen satış ve satış sonrası operasyonlar, satış sonrası
müşteri memnuniyeti ve ürün kalite operasyonları, birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri,



Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketimizin
insan kaynakları politikalarına uygun şekilde; açık pozisyonlara uygun personel temini ve insan kaynakları
operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve
gerekli tedbirlerin alınması,
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Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı
doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketimize ait
lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya
çalışanlar) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreçleri, mali işler,



Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz
tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın
alma operasyonları, ürün/proje/imalat/yatırım kalite süreçleri ve operasyonları, şirket içi sistem ve
uygulama yönetimi operasyonları, satış sonrası müşteri memnuniyeti ve ürün kalite operasyonları, hukuki
operasyonların yönetimi olarak sıralanabilmektedir.

Bu amaçlar çerçevesinde Şirketimizce yürütülen faaliyetlerin önemli bir kısmı, Kanunun 5. maddesinin 2.
fıkrasında ve 6. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri sahibinin açık rızasını gerektirmeyen faaliyet ve
süreçlerdir. Şirketimiz KVK Kanun’un anılan maddeleri kapsamında olmayan faaliyet ve süreçleri için kişisel veri
sahibinin açık rızasını ayrıca almaktadır. Bu çerçevede alınan kişisel verilerin Şirketimizce, KVK Kanun’da sayılan
ve açık rıza gerektiren faaliyetler yanında Kanun’da açık rıza gerektirmeden veri işlemeye izin veren faaliyetler
için de kullanılabileceği unutulmamalıdır.
Kişisel Veri Kategorileri

2.3.

TURPAK A.Ş. tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan
kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:
Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama

Veri Kategorisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik
Kimlik Bilgisi

cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus
cüzdanı seri no., Ad-Soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa
kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)

İletişim Bilgisi
Lokasyon Verisi
Müşteri Bilgisi

Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi,
telefon numarası, cep telefonu numarası, adres)
Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler (örn. araç kullanımı
sırasında edinilen lokasyon verileri)
Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri
no, meslek bilgisi, vb.)
Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen

Müşteri İşlem Bilgisi

her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep ve talimatlar, sipariş ve sepet
bilgileri, vb.)

Aile Bireyleri ve Yakın

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve

Bilgisi

veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili
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veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla
kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik
Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan
kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkış logları, ziyaret
bilgileri, kamera kayıtları vb.)
Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini

İşlem Güvenliği Bilgisi

sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle
ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya
yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre ve parola gibi bilgiler)

Risk Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel
veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)
Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü
finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel veriler

Finansal Bilgi

(Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu
gösteren bilgiler, kredi tutarı, kart bilgisi, kredi ödemeleri, ödenecek faiz
tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)
Şirket’in tedarikçilerinin çalışanlarının özlük haklarının oluşmasına temel

Özlük Bilgisi

olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi
ve belge)
Şirketimiz nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri

Çalışan Adayı Bilgisi

sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler
(örn. özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)
Şirket’in tedarikçi çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme

Çalışan İşlem Bilgisi

ilişkin kişisel veriler (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı
toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi,
araç kullanım bilgisi, şirket kartı harcama bilgisi)
Şirket’in tedarikçi çalışanlarının performanslarının ölçülmesi ve kariyer

Çalışan Performans ve

gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve

Kariyer Gelişim Bilgisi

yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. performans değerlendirme
raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler)

Yan Haklar ve
Menfaatler Bilgisi

Şirket’in tedarikçi çalışanlarına sunulan yan hak ve menfaatlerinin takibinin
yapılması ve tedarikçi çalışanlarının bunlardan faydalandırılmasına yönelik
işlenen kişisel veriler (örn. özel sağlık sigortası, araç tahsisi)
Şirketimiz tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler (örn.

Pazarlama Bilgisi

pazarlama amacıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları,
beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri,
cookie kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri)
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Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni
yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkeme ve idari
merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)
Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu

Denetim ve Teftiş Bilgisi

kapsamında işlenen kişisel veriler (örn. denetim ve teftiş raporları, ilgili
görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar)
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,
kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası

Pazarlama Bilgisi

olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri
sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda
özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve
bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi
Bilgisi

3.1.

değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. Şirket’e yönelik talep ve
şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar)

Görsel ve İşitsel Veri

3.

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn.
fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR
Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin İlkeler

TURPAK A.Ş. tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun
olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:


Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi;

TURPAK A.Ş. kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine
uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve veri sahiplerinin makul
beklentilerini dikkate almaya önem verir.


Kişisel verilerin doğru ve güncel olması;

TURPAK A.Ş. tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin
yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini
veya silinmesini isteme hakkı tanınır.

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI VE İŞLENMESİ
POLİTİKASI
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Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi;

TURPAK A.Ş. her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların
hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.


Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması;

TURPAK A.Ş. tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle
sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.


Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması;

TURPAK A.Ş. tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen
sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
3.2.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

TURPAK A.Ş. tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en
az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:


Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması; diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1.
başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, TURPAK A.Ş. tarafından veri sahibinin kişisel
verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak,
tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde
işlenebilmektedir.



Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde TURPAK A.Ş. tarafından kişisel
veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda TURPAK A.Ş. ilgili hukuki
düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.



Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin
zorunlu olması halinde, TURPAK A.Ş. tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına
geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı
veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.



Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması durumunda, veri sahibi ile TURPAK A.Ş. arasında kurulan veya hâlihazırda imzalanmış olan
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti
gerçekleştirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN
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Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin
zorunlu olması durumunda TURPAK A.Ş. yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki
yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.



Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde
kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme
amacı ile sınırlı olarak TURPAK A.Ş. tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.



Bir

hakkın

tesisi,

kullanılması

veya

korunması

için

kişisel

veri

işlemenin

zorunlu

olması durumunda, TURPAK A.Ş. zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri
sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.


Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, TURPAK A.Ş. ile veri sahibinin menfaat
dengesinin gözetilmesi şartıyla TURPAK A.Ş. tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda,
meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde TURPAK A.Ş. öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde
edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki
olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

3.3.

Özel nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı,
etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik
ve genetik verileridir.
TURPAK A.Ş., özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin
alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:


Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi
halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.



Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar
tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI VE İŞLENMESİ
POLİTİKASI
4.
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KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

TURPAK A.Ş. Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş
olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri
yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.


Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu
Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri
işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz TURPAK A.Ş. tarafından
aktarılabilmektedir.



Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5.
ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından
en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla TURPAK A.Ş.
tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması
halinde, TURPAK A.Ş. ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine,
Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından
(bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara
aktarılabilmektedir.
Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dâhilinde TURPAK A.Ş. , aşağıdaki
tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF
KATEGORİZASYONU
Bayi/Müşteri/İş Ortağı

Tedarikçi

İştirak

KAPSAM

AKTARIM AMACI

İş ortaklığının, bayilik ilişkisinin,
TURPAK A.Ş.nin ticari faaliyetlerini ticari hizmet ilişkisinin kurulma
yürütürken iş ortaklığı, bayilik ilişkisi amaçlarının yerine getirilmesini
kurduğu, ticari hizmet verdiği taraflar
temin etmek amacıyla sınırlı
olarak kişisel verilerin paylaşımı
TURPAK A.Ş.’den aldığı talimatlar
doğrultusunda ve TURPAK A.Ş.
ile Tedarikçiden dış kaynaklı olarak
arasındaki sözleşmeye dayanarak TURPAK temin edilen hizmetlerin alınması
A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini sürdürmesine ile sınırlı olarak aktarım
yönelik hizmet sunan taraflar
İştiraklerin katılımını gerektiren
ticari faaliyetlerin yürütülmesi
Turpak’ın iştiraki olan şirketler
amacıyla sınırlı olarak kişisel
verilerin aktarılması

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI VE İŞLENMESİ
POLİTİKASI

Hissedarlarımız

Kanunen Yetkili Kamu
Kurumu
Kanunen Yetkili Özel
Kurum

5.
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İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin
ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin ve
denetim
faaliyetlerinin
tasarlanması
konusunda yetkili olan hissedarlarımız

İlgili mevzuat hükümlerine göre
Şirketimizin ticari faaliyetlerine
ilişkin stratejilerin tasarlanması ve
denetim amaçlarıyla sınırlı olarak
İlgili
kamu
kurum
ve
Hukuken TURPAK A.Ş.’den bilgi ve belge kuruluşlarının bilgi talep etme
almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları
amacıyla sınırlı olarak kişisel veri
paylaşımı
İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki
Hukuken TURPAK A.Ş.’den bilgi ve belge yetkisi dâhilinde talep ettiği
almaya yetkili özel hukuk kişileri
amaçla sınırlı olarak verilerin
paylaşımı

VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında,
veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince gereğince
veri sorumlusu sıfatıyla TURPAK A.Ş. tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri
sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;


Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2. bölümünü inceleyiniz.



Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.



Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin
şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.



Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİLERİN
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Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimlik bilgilerinizi doğrulayıcı yardımcı belgelerle birlikte;
 www.turpak.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Vatan
Cad. Ortadoğu İş Merkezi K:4 34403 Çağlayan, Kâğıthane/İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü
mektupla ya da noter kanalıyla veya
 www.turpak.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun
bilgiguvenligi@turpak.com.tr adresine gönderilecek bir e-posta ile,
Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
TURPAK A.Ş. başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup
olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte TURPAK A.Ş.

gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi

anlaşılabilmesi için detaylı ve/veya ek bilgi isteyebilmektedir.
TURPAK A.Ş. tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine
bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.
Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz
bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten
itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE
GETİRİLMESİ

6.
6.1.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ
TEKNİKLERİ

6.1.1.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

(i) Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction)
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.
(ii) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (Secure Deletion Software)Tamamen veya kısmen otomatik olan
yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha
kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
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(iii) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion) TURPAK A.Ş.
gerekli olması halinde bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir.
Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde
güvenli olarak silinir/yok edilir.
6.1.2.

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun
olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri
anonimleştirebilmektedir.
KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık
rızası aranmayacaktır. Şirketimiz tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.
(iv) Maskeleme (Masking)
Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim
hale getirilmesi yöntemidir. Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin
çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.
(v) Toplulaştırma (Aggregation)
Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.
Örnek: Müşterilerin yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar müşteri bulunduğunun ortaya konulması.
(vi) Veri Türetme (Data Derivation)
Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi
bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.
Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.
(vii)

Veri Karma (Data Shuffling, Permutation)

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki
bağın kopartılması sağlanmaktadır.
Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesi.
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KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:


Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla
gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler
kapsamında işlenmesi.



Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi
amaçlarla işlenmesi.



Kişisel verilerin millî savunmayı, millî 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.



Kişisel verilerin millî savunmayı, millî 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.



Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları
veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda TURPAK A.Ş. tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir
ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını
kullanamayacaklardır:


Kişisel veri islemenin suç̧ işlenmesinin önlenmesi veya suç̧ soruşturması için gerekli olması.



İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ kişisel verilerin işlenmesi.



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.



Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının
korunması için gerekli olması.
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ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE
İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ
Şirket İçerisinde Kamera ile İzleme

Şirketimizin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak için Şirketimiz içerisinde
kamera ile izleme gerçekleştirilmektedir. KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, Şirketimiz
tarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak internet sitemizde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin
yapıldığı alanların girişlerine izleme yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. Kişinin mahremiyetine
müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına
yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanımız ve ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik
şirketi çalışanları erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi
ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
8.2.

Şirketi Ziyaret Eden Müşteri Giriş-Çıkışları

Şirketimizi ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti
gerçekleştirilmektedir. Şirketimize gelen kişilerin ad-soyad bilgisi elde edilirken söz konusu veriler yalnızca bu
amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.
8.3. İnternet Sitesi Ziyaretçileri
Şirketimize ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde ziyaretlerini
gerçekleştirebilmeleri için kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık
faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie)site içerisindeki internet hareketleri
kaydedilmektedir. Şirketimizin bu faaliyetleri ile ilgili detaylı açıklamalar internet sitemizde Gizlilik Politikaları
metinleri içerisinde yer almaktadır.
Şirketimiz bünyesinde kullanılan, bayilerimiz ve müşterilerimiz arasında yapılan gizlilik sözleşmelerine dayalı
sistemlerimiz mevcuttur. Bu sistemler TURPAK A.Ş. tarafından güvence altına alınmıştır. TURPAK A.Ş. bayileri
ve yetkili servisleri bu sistemlere gerektiğinde ulaşmakta ve veriler bu sistemlerde muhafaza edilmektedir.

9.

ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
YÖNETİŞİM YAPISI

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu düzenlemelerine uygun hareket edilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ile
İşlenmesi Politikası’nın yürürlüğünü sağlamak için yönetişim yapısı kurmuştur. Şirket bünyesinde işbu Politika ve
bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetimin kararı gereğince “Kişisel
Verilerin Korunması Komitesi” kurulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir.
 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politika, prosedür ve talimatları hazırlamak ve/veya
oluşturulmasını sağlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine
getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak
hususlarını üst yönetimin onayına sunmak.
 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları
tespit etmek ve yapılaması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve
koordinasyonunu sağlamak.
 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirketin işbirliği içerisinde olduğu
kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin
etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.
 Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini
sağlamak.
 Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.
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 Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek
üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.
 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe
koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
 Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve
düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.
 Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
 Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

10.

EKLER

10.1. EK-1 TANIMLAR
TANIM
Açık Rıza
Anonim Hale Getirme
Çalışan
Çalışan Adayı
Kişisel Sağlık Verisi
Kişisel Veri
Kişisel Veri Sahibi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kanun
Özel Nitelikli Kişisel Veri

Politika
Şirket /Turpak
İş Ortakları
Veri Sahibi
Veri İşleyen
Veri Sorumlusu
Müşteri

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rıza.
Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
TURPAK A.Ş. çalışanı olan gerçek kişiler.
TURPAK A.Ş. çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle TURPAK
A.Ş. çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu
sebepten dolayı tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi kanun kapsamında
değildir.
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik
veriler.
Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi Kişisel
Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
TURPAK A.Ş.’nin ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler
kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen
gerçek ve tüzel kişidir.
Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin
sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın
Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan
gerçek kişiler
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Şirket Hissedarı
Şirket Yetkilisi
Ziyaretçi
Üçüncü Kişi
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Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu
ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
değerlendirilmiş gerçek kişiler
Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler
Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
Şirketimizin sahip olduğu fiziksel mekânlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya
internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini
sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek
üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. Kefil, Refakatçi,
Aile Bireyleri ve yakınlar)

10.2. EK-2 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL
VERİLERİNİN İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE
İŞLENMESİ

HAKLARIN
KULLANILMASI
VE BAŞVURU

Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel
verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli
kişisel verileri, Şirketimiz tarafından; Politika’da
belirtilen ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:


Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık
pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin
doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü
kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma
yapmak,
Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime
geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan
yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir
pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya
kuruluşun taleplerini karşılamak,
Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek
ve iyileştirmek.







Çalışan Adayları



Çalışan adaylarının kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve
vasıtalarla toplanabilmektedir:






Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital
başvuru formu;
Adayların şirketimize e-posta, kargo, referans ve
benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
İstihdam veya danışmanlık şirketleri;
Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz
yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu
teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile
şirketimiz
tarafından
yapılan
araştırmalar,

Çalışan adayları da
veri sahibi
olmalarından
kaynaklanan hakları
ile ilgili taleplerini,
Şirketimize, bu
Politika’a açıklanan
yöntemle
iletebileceklerdir.
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Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve
sonuçları
incelenen
yetenek
ve
kişilik özelliklerini tespit eden işe alım
testleri.

İş Ortaklarının
Çalışanları da veri
sahibi olmalarından
Şirketimiz, iş ortakları ile kurmuş olduğu ticari
kaynaklanan hakları
faaliyetlerin yerine getirilmesi kapsamında, iş ortakların
İş Ortaklarının Çalışanları
ile ilgili taleplerini,
çalışanlarına ilişkin kişisel verileri işbu Politika’daki
Şirketimize, bu
amaçlar dahilinde işleyebilmektedir.
Politika’da açıklanan
yöntemle
iletebileceklerdir.

