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VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA BİLDİRİM
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) tanımlar kısmında veri sorumlusu
ve veri işleyenin ayrı ayrı tanımlandığı görülmektedir. İlgili maddede; veri sorumlusu, “Kişisel verilerin
işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak ifade edilirken, “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye
dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi” ise veri işleyen olarak
tanımlanmıştır. Görülmektedir ki; veri işleyen, veri sorumlusunun kendisine vermiş olduğu yetki ve
sınırlar içerisinde, veri sorumlusuyla yazılı veya sözlü kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle,
kişisel verileri yine onun adına işlemektedir. Veri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki
ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir. Veri işleyenin faaliyetleri ise veri sorumlusundan farklı olarak, veri
işlemenin daha çok teknik kısmıyla ilgilidir. Birlikte yürütmüş olduğumuz faaliyetler açısından
değerlendirme yapıldığında, şirketinizin veri işleyen, bizim ise veri sorumlusu olduğumuz görülecektir.
Kanunun veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine göre veri sorumlusu; “Kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak işlenmesini önlemek”, “Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek”,
“Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak” ile yükümlüdür. Veri işleyenler açısından KVKK
kapsamındaki yükümlülüklerimiz özetle:
o

o
o

Şirketimiz adına kişisel verileri işleyen veri işleyenleri, veri işleme faaliyetleri kapsamında
denetlemek veya denetletmek; gerekirse denetim sonucu ortaya çıkan raporları ve veri
işleyen hizmet sağlayıcıyı yerinde incelemek,
Veri işleyenlerin kişisel verilerin korunması konusundaki farkındalığını arttırmak için
çalışmalar gerçekleştirmek,
Veri işleyen tarafından Şirketimize veri ihlali gerçekleştiği bildirimi yapılırsa bunu derhal
Kurul’a ve ilgili kişiye bildirmek.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendisi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi
halinde, gerekli tedbirlerin alınması hususunda veri işleyenlerle müştereken sorumlu olduğundan
veri işleyen olarak KVKK kapsamında sizlerin de yükümlülükleri bulunmaktadır:
o
o

o

o

o

Veri sorumlusu adına, onun verdiği yetki ve sınırlar içerisinde kişisel verileri işlemek,
Kişisel verileri KVKK’daki 4. maddede yer alan; “Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”,
“Doğru ve gerektiğinde güncel olma”, “Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”,
“İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma”, “İlgili mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” ilkeleri doğrultusunda ve aynı
Kanun’un 5 ve 6. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlemek,
Kişisel verileri yurt içi veya yurt dışında başka bir yere aktaracaksa, Kanun’un 8 ve 9.
Maddesinde yer alan şartlar dahilinde yurtiçi ve yurt dışı aktarımı yapılmasına özen
göstermek,
Şirketimize ait kişisel verilerin işlenmesi kapsamında üçüncü taraf şirketlerle çalışılıyorsa veri
sorumlusuna bilgi vermek, bu taraflar ile alınan hizmet kapsamında gerekli ve idari tedbirleri
almak,
Kişisel verilerin korunması için Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na, sair yasal mevzuata ve
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun resmi sitesi olan https://www.kvkk.gov.tr/ de yayınlanan
rehberlere uygun hareket etmek,
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Kişisel verilerin toplanmasında, saklanmasında ve imhasında gereken özen ve dikkati
göstermek, verileri süresinde imha etmek ve imha tutanağını tarafımıza göndermek,
Kişisel verilerin korunması hakkında personeline eğitim vermek,
Kişisel veri ihlalinin gerçekleştiği durumlarda derhal; ilgili kişiler tarafından kendisine başvuru
olması durumunda ise en geç üç (3) gün içinde tarafımıza bilgi vermek,
Yukarıda yer verilen yükümlülüklere uyulup uyulmadığının tespiti için iç denetimi
gerçekleştirmek.

Yukarıda belirtildiği üzere; 6698 sayılı Kanun, ikincil düzenlemeleri ve Kurul tarafından yayınlanan
rehberler dikkate alınarak, Şirketimiz adına veri işlerken, gerekli dikkat ve özeni göstermenizi ve
sorumluluklarınızı yerine getirmenizi rica ederiz.
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