
KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

GİRİŞ

SESA Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi LTD.ŞTİ.  kişisel verilerin

korunması ve işlenmesi konusunda işletme yönetimi tarafından

özümsenecek ve uygulanacak ilkeleri oluşturmuş olduğu işbu KVK Politika

ile ortaya koymaktadır.

AMAÇ

İşbu KVK Politika ile SESA Ltd. Şti. tarafından KVK Kanunu’na uyum için

önem taşıyan düzenlemelerin Şirket bünyesinde özümsenmesinin

sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, işbu yazılı metin , SESA

Ltd.Şti..’nin  KVK Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan

kuralları nasıl uygulayacaklarına ilişkin yol gösterici bir özellik taşımaktadır.

 

SESA Ltd.Şti.  bu doğrultuda kendi bünyelerinde işbu yazılı metinde yazılı

kurallara uyum için gerekli düzenlemeleri yapacak ve periyodik olarak metne

uyum konusunda iç denetim mekanizmalarını işleterek KVK Politika’ya

uygunluğun devamlılığını sağlayacaklardır.

KAPSAM

Bu Politika; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan

adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin,

işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve

yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm

kişisel verilerine ilişkindir.

 

Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına

ilişkin işbu Politika’nın uygulama kapsamı Politika’nın tamamı olabileceği

gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örn. Yalnızca Müşterilerimiz gibi)

olabilecektir. Bu politikanın izinsiz basılması çoğaltılması kullanılması

yasaktır.

POLİTİKALAR

Kişisel verilerin işlenmesinde mevzuatta öngörülen genel politikalara uygun



davranılması en önemli kuraldır. Bu kapsamda, SESA Ltd.Şti. , Anayasa ve

KVK Kanunu’na uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda

sıralanan ilkelere uygun hareket etmelidir.

1. Hukuka Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler,

özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen

sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20.

maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda

öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Şirketimiz bu

doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda

öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.  

 

SESA Ltd.Şti. , KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel

verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun;

doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde

bulunmalıdır.

2. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate

alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamalı; bu

doğrultuda gerekli tedbirleri alarak bunları sağlamaya yönelik sistemleri

kurmalıdır.

 

3.  Belirli ve Yasal Amaçlarla İşleme

 

SESA Ltd.Şti. , kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle işlemelidir.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti

başlamadan belirlenmelidir.

 

4.  Amaca Yönelik, Sınırlı ve Ölçülü Olma, Gerekli Tedbirleri Alma

 

Kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine uygun şekilde

işlemeli ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan kişisel verilerin

işlenmesinden kaçınmalıdır.

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 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 sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri

almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel

verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde

bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na

bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.



 

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK

Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

5. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Tedbir

Alma

 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için,

teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler

almaktadır.

A. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan

Teknik Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak

için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

● Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri

kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

● Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği

ilgilisine raporlanmaktadır.

● Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

B. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan

İdari Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak

için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

● Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin

hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve

eğitilmektedir.

● Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş

birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş

birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri

işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

● Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme

faaliyetleri; bu faaliyetlerin 6698 Sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri

işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan

gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmüş olduğu detay faaliyet özelinde

belirlenmektedir.

● İş birimlerimiz bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin

sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve

uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve

uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Şirket içi

politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

● Şirketimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve

belgelere, Şirketin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında,



kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü

getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı

yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

6. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Tedbir

Alma

 

Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını,

erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi

önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama

maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

A. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için

Alınan Teknik Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek

için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

● Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan

önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

● İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak

erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

● Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği

ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden

değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

● Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve

donanımlar kurulmaktadır.

● Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

B. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için

Alınan İdari Tedbirler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek

için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

● Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için

alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

● İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde

kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve

uygulanmaktadır.

● Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı

olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında

kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra

da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda

kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

● Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı

kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin,

kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini



alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını

sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

7.      Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme, Anonimleştirme, Yok

Etme

 

SESA Ltd.Şti. , Türk Ceza Kanunu’nun 138 nci maddesine ve KVK

Kanunu’nun 4 ncü ve 7 nci maddelerine uygun olarak; işledikleri kişisel

verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri

işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmelidirler.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin

belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca

olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili

hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla

saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri

sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin

geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen

taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu

durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte

ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel

verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten

sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale

getirilmektedir.

 

Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7.

maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak

işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan

kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri

sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle

getirilir.

 

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7.

maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak

işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan

kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri

sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle

getirilir. Bu kapsamda Şirketimiz ilgili yükümlülüğünü bu bölümde

açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

 

Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına

istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir

veya yok edebilir.

 

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.

8.      Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin İlgili Kanuna ve Yasal

Mevzuatlara Uygun Şekilde Yürütülmesi

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine

uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük

kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru

amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri

işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya

kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza

etmektedir.

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince,

kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5.

maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

 

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun

olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi

talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel

verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket

etmektedir.

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel

verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu

tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 

Kişisel veriler kural olarak ilgili yasal mevzuat ve kanunun ilgili maddelerine

uygun olarak işlenmelidir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması

konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle

uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında

uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın

uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

  

Kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması konusunda KVK

Kanunu’nda öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme

faaliyetleri yerine getirilmelidir.

 

9. Çalışan veya Çalışma Adayının Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma



Yükümlülüğü

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”)

uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SESA LTD.ŞTİ. (“Şirket”)

tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

A. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve

süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından icra edilen

faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine

getirilmesini temin maksadıyla, iş birimlerimiz tarafından gerekli

operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve

6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde

işlenecektir.

 

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 verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,

● 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 işlenmesidir.

Bu şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak

için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.



 

Yukarıda belirtilen koşullar altında; Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı

olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:

● Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için

ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna

bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda; 

● İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin

planlanması ve icrası,

● Bayi/yetkili satıcı operasyonları, gümrük operasyonları, üretim ve/veya

operasyonları süreçlerinin planlanması ve icrası,

● Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

● Etkinlik yöntemi,

● Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

● Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

● Tedarik zinciri yönetiminin ve lojistik faaliyetlerinin planlanması ve

icrası,

● Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlaması ve icrası

● İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkililerinin

planlanması ve icrası

● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri

faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından

yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

● Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

● Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

● Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,

● Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya

icrası,

● Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşterinin

sigortalanma sürecinin oluşturulması ve takibi, 

● 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;

● Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması

faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

● Satış ve satış sonrası operasyonlar ile satın alma operasyonları,

● Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması

ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, 

● Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini

amacı doğrultusunda;

● İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve

gerekli tedbirlerin alınması

● Şirketimizin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde işe

başvuruların değerlendirilmesi,

● Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı

yükümlülüklerin yerine getirilmesi

● Personel işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılması,

● Ücret-performans sürecinin değerlendirilmesi,



● Ücret ve bordroların yönetilmesi,

● Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ve

● Diğer insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, 

● Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve

ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda;

● Şirketin hukuk işlerinin takibi,

● Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun

olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin

planlanması ve icrası,

● Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

● Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,

● Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,

● Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,

● Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

● Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, 

● 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

● Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

● İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

gibi amaçlar olarak sıralanabilmektedir.

 

Kişisel veri sahibinin açık rızasını vermemesi durumunda yukarıda amaca

giren ilgili iş birimlerimizin tüm kişisel veri işleme faaliyetlerin yapılamaması

değil; ilk paragrafta belirtilen kişisel veri sahibinin veri işlemeye yönelik açık

rızasına gerek olmayan aynı amaç kapsamı içindeki kişisel veri işleme

faaliyetlerinin dışında kalan ve bu amaca yönelmiş ilgili iş birimlerimizin

kişisel veri işleme faaliyetlerinin yapılamayacağı anlamı çıkmalıdır.

 

Şirketimiz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen

kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere

hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

 

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin

mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri

“özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi

düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet,

dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti

ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

 

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel

veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması

kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

● Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya



● Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

● 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 ise ancak 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.

   

B. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla

Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve

süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirketimiz tarafından icra edilen

faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine

getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel

faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, Şirket yetkililerine,

hissedarlarımıza, topluluk şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve

özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel

veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı

olarak aktarılabilecektir.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda

yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve

hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda

Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir

şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan

kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’ un 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.

D. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde

Sayılan Hakları

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel

veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun

13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik

düzenlemeleri yürütmektedir.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak

Şirketimiz’ e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi

en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel

Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz



tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret

alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz

edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına

itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara

uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki

haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin

bu konularda 9.4’de sayılan haklarını ileri süremezler:

1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle

araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

2. 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.

3. 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.

4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz

işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından

işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel

veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9.4’ de sayılan

diğer haklarını ileri süremezler:

1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması

için gerekli olması.



2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel

verilerin işlenmesi.

3. 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.

4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak

Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

10.SESA LTD.ŞTİ. Çalışanlarının Kişisel Verilerinin Korunması

ve İşlenmesi Konusundaki Temel Esaslar

SESA LTD.ŞTİ.  tarafından, kişisel veri sahibi çalışanlarına yönelik olarak da

KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmelidir.

 

Bu kapsamda,

1. Çalışanlara yönelik aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

2. Çalışanların kişisel verileri toplanırken, üzerinde işlem yapılırken,

saklanırken KVK Kanunu’nun 4üncü maddesinde düzenlenen ilkelerin

tümüne uygunluğu sağlanmalı; çalışanların kişisel verilerinin KVK

Kanunu’nun 5inci maddesinde düzenlenen şartlardan bir veya bir

kaçına dayalı olarak işlendiği kontrol edilmeli ve uygunluğu

sağlanmalıdır.

3. Şirket çalışanlarının kişisel verilerine ilişkin bilgi talebi başvurularının

KVK Kanunu’nda öngörülen süre içinde değerlendirilmesi ve

cevaplandırılmasına yönelik süreçler tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

4. Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin güvenliği sağlamalıdır.

5. Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin aktarımına ilişkin olarak KVK

Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun davranılmalıdır.

6. Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin KVK Kanunu’nun 7. maddesine

uygun olarak silinmesi, yok edilmesi için gerekli süreçler hayata

geçirilmelidir.

SONUÇ

SESA LTD.ŞTİ.  kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası 6698

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) Kanunu’na uyum sağlamak

amacıyla yürütülecek faaliyetlerinin kurallarını oluşturmayı ve koordine

etmeyi hedeflemektedir. Amaç; SESA LTD.ŞTİ.  olarak, faaliyetlerin hukuka

uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin

sürdürülmesidir.

 

SESA LTD.ŞTİ. , bu amaç ve hedefe göre, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin

Korunması (“KVK”) Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla gerekli operasyon

yapısını ve prosedürleri oluşturacak; çalışanlarında ve iş ortaklarında

uyumluluğu için gerekli mekanizmaları hayata geçirecektir.



 

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika EKİM 2021  tarihlidir.

Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda

Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

Politika Şirketimizin internet sitesinde (www.sesayapi.com.tr) yayımlanır ve

kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.


