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..............................
(“.............................”) bünyesinde .............................. sıfatı
ile .............................. biriminde ............ - ............. tarihleri arasında çalışacağım süre
boyunca tabi olacağım prosedür ve uygulama açısından işbu Gizlilik Taahhütnamesini
(“Taahhütname”) imzalayarak aşağıdaki hususları okuduğumu, anladığımı ve bu hususlara
uygun davranacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Bu Taahhütname kapsamında;
a) “Kanun”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
b) “Kişisel Veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
c) “Özel Nitelikli Kişisel Veri”; 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 veriler (işbu Taahhütname kapsamında “Kişisel
Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacaktır),
d) “İşleme”; 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 hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem, anlamına gelmektedir.
1. Şirket nezdindeki istihdamım süresince ve istihdamımın sona ermesinden itibaren
süresiz olarak Şirket nezdindeki çalışmalarım kapsamında;
işlediğim kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan usul
ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel
verilerin korunmasına dair hükümlere uygun olarak işleyeceğimi,
(ii) işlediğim kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve erişilmesinin
engellenmesi konusunda gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağımı, Şirket’in
tarafıma yazılı veya sözlü olarak ileteceği teknik ve idari tedbirlere uygun
davranacağımı ve gerektiğinde hiyerarşik kademede üstünde bulunduğum çalışma
arkadaşlarımın da gerekli özeni göstermeleri yönünde her türlü yazılı ve sözlü
talimatları vereceğimi,
(iii) işlediğim kişisel verileri, hiçbir şekilde kendime ya da üçüncü kişilere menfaat
sağlamak amacıyla kullanmayacağımı,
(iv) işlediğim kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ile Şirket
politikalarında belirtilen şartlara aykırı olarak Şirket dışında üçüncü taraflar ile
paylaşmayacağımı ve Şirket politikalarında düzenlenmiş olan amaçlar dışında hiçbir
surette kullanmayacağımı, işlemeyeceğimi ve arşivlemeyeceğimi,
(i)
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(v) işlediğim kişisel verilerin, her ne formatta olursa olsun üçüncü bir tarafla
paylaşılması gereken her sürecin yürütülmesinde Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamındaki ikincil mevzuat, Şirket
politikaları ile Şirket tarafından belirlenen diğer ilkeler doğrultusunda gerekli özeni
göstereceğimi ve olağan iş akışı dışında değerlendirilebilecek şüpheli paylaşımları
ve veri ihlali teşkil edebilecek durumları Şirket içindeki ilgili birimlere derhal
bildireceğimi,
(vi) işlediğim her türlü kamu kurum ve kuruluşundan gelebilecek kişisel veri paylaşımı
talebini, talebin getirdiği zaman sınırı seviyesini de dikkate almak suretiyle Şirket’in
ilgili birimlerine derhal bildireceğimi,
(vii) işlediğim kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak Şirket
politikalarına uygun hareket edeceğimi,
(viii) işlediğim kişisel veriler ile ilgili olarak süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi
olacağımı,
(ix) makul beklentiler ışığında bilgim dâhilinde olan kişisel veri işleme faaliyetlerinin
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve politikada yer alan amaçlarla
uyumlu olarak gerçekleşmesi için gerekli gayreti göstereceğimi,
(x) Şirket tarafından belirlenmiş olan kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve
sorumluluklarımın bilincinde olduğumu,
(xi) Şirket tarafından düzenlenen kişisel verilerin korunması konusunda her tür eğitim,
toplantı, program ve farkındalık artırıcı benzeri organizasyona, Şirket için
üstlendiğim işler nedeniyle aksini gerektirecek bir mazeretim olmadığı sürece
katılım göstereceğimi ve mazeretli olarak katılamadığım durumlarda da bunların
telafisi için gerekli aksiyonu alacağımı,
beyan ve taahhüt ederim.
2. Tedarikçi Çalışanı, işbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerine aykırı davranması
halinde Şirket’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları ferileri ile birlikte
tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3. Tedarikçi Çalışanı, Şirket’in talebi üzerine, elindeki Şirket’e ait tüm bilgi ve belgeleri
Şirket'e iade edecek, bilgisayarda veya elektronik ortamda kayıtlı olan bilgi ve
belgeleri de Şirket’in gözetiminde derhal imha edecektir.
4. İşbu Taahhütname, Türk Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.
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