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AMAÇ VE KAPSAM
Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. (“Valfsel ” veya “Şirket”), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına
ilişkin yürürlükte bulunana tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir.
Valfsel Çalışanlarının Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Çalışan KVK
Politikası”) ile kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin olarak yürürlükte olan usul ve esaslar
belirlenmektedir. İşbu Politika, Çalışanlara işe giriş esnasında sunulan Çalışan Aydınlatma Metni ve
Çalışan Açık Rıza Metni belgelerinin birer parçası olup çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi
konusunda bu iki belge ile birlikte göz önüne alınmalıdır.
Valfsel’in kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, Çalışan KVK Politikası ile Valfsel
çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin ilkeler ortaya konulmaktadır.
Çalışan KVK Politikası, Valfsel tarafından; kişisel verileri işlenen çalışanlara yönelik olup, Valfsel
ziyaretçileri; eski çalışanları; çalışan adayları; müşterileri; iş ortakları, tedarikçileri ve müşterilerinin
çalışanları ve diğer üçüncü kişilere ilişkin hususlar www.valfsel.com.tr’da yayınlanan Valfsel Kişisel
Verilerin Korunması Politikası (“Valfsel KVK Politikası”) içerisinde ayrıca ele alınmaktadır
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ÇALIŞAN KVK POLİTİKASI’NIN ESASLARI
2.1. GENEL ESASLAR
Çalışan KVK Politikası, [çalışanların ulaşabileceği ortak alan’da] yer alır ve Çalışanlar’ın erişimine
açıktır. İlgili mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Çalışan KVK
Politikası’nda gerçekleştirilecek değişiklikler, Çalışan veri sahiplerinin kolaylıkla erişim
sağlayabileceği biçimde veri sahiplerinin erişimine açık olacaktır.
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile işbu Çalışan KVK
Politikası arasında çelişki bulunması halinde; Valfsel yürürlükte bulunan mevzuatın uygulama alanı
bulacağını kabul etmektedir.
2.2. ÇALIŞAN KVK POLİTİKASI İLE YÖNETİLEN KİŞİLER
İşbu Politika’da Çalışan ifadesi ile Valfsel bordrosunda bulunan beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlar,
Valfsel’in alt işveren çalışanları ya da taşeron çalışanları ve Valfsel uzun dönem ya da kısa dönem
stajyerleri ifade edilmektedir. Çalışanlar, Valfsel ile aralarındaki iş ilişkisi sona erene kadar Çalışan
KVK Politikası ile düzenlenen ilkelere tabidirler.
VALFSEL TARAFINDAN BENİMSENEN İLKELER
Valfsel, Çalışanlar’ın kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken; (i) temel ilkelere, (ii) kişisel
veri işleme şartlarına ve (iii) özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına uygun hareket etmektedir.
3.1. Temel İlkelere Uygunluk
Valfsel tarafından, Çalışanlar’ın kişisel verilerinin korunmasında mevzuata uyum sağlanması ve
uyumun sürdürülmesi kapsamında aşağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmektedir:
(1)

Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme
Valfsel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması
mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına
uygun olarak yürütülür.

(2)

İşlenen kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme
Valfsel tarafından, Çalışanlar’ın kişisel verilerinin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, teknik
imkanlar dahilinde kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik gerekli
her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Valfsel bu kapsamda, Çalışan kişisel veri
sahiplerinin kişisel verilerinin hatalı olması durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu
teyit etmeye yönelik mekanizmalar kurmuştur.

(3)

Kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme
Valfsel tarafından, Çalışanlar’ın kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı ve veri
işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda,
kişisel veri işleme amacı, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenmekte
olup, ileride kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.
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(4)

Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza etme
Valfsel, Çalışanlar’ın kişisel verilerini, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme
amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda mevzuatta
öngörülen sürenin bitimi veya kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel veriler Valfsel tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim
hale getirilmektedir. İleride kullanılma ihtimaline dayanılarak Valfsel tarafından kişisel
veriler saklanmamaktadır.

3.2. Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk
Valfsel, Çalışanlar’ın kişisel verilerini, KVKK’nın 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme
şartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri
aşağıda sıralanan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleştirilmektedir:
(1)

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Varlığı
Çalışanlar’ın kendileriyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi
olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay
vermesi halinde, Valfsel tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.

(2)

Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olması
Kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunması durumunda,
Valfsel tarafından, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak rıza alınmaksızın Çalışanlar’ın
kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülebilecektir.

(3)

Fiili İmkansızlık Nedeniyle Çalışan Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi
ve Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Çalışan’ın rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınmadığı hallerde, kişilerin
hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu ise,
Valfsel tarafından bu kapsamda veri işleme faaliyeti yürütülür.

(4)

Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan
Doğruya İlgili Olması
Çalışanlar ile Valfsel arasında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olan
hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise Valfsel tarafından
veri işleme faaliyeti yürütülür.

(5)

Valfsel’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi için Kişisel Veri İşleme Faaliyeti
Yürütülmesinin Zorunlu Olması
Hukuka uygunluk konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi Şirket politikası olarak
benimsemiş olan Valfsel’in hukuki yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda,
hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.

(6)

Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Çalışanlar’ın kendileri tarafından alenileştirilen (herhangi bir şekilde kamuya açıklanan)
kişisel verileri, alenileştirilme amacına uygun olarak Valfsel tarafından işlenir.
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(7)

Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu
olması durumunda, Valfsel tarafından bu zorunluluk ile paralel olarak Çalışanlar’ın kişisel
verileri işlenir.

(8)

Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla Kişisel Veri
İşleme Faaliyetinin Yürütülmesinin Valfsel’in Meşru Menfaatleri için Zorunlu
Olması
Valfsel’in meşru menfaatleri için, kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda,
Çalışan veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek ise veri işleme
faaliyeti yürütülebilecektir. Bu kapsamda, söz konusu şartın varlığının tespiti için, Valfsel
tarafından mehaz düzenlemede kabul gören “denge testi” uygulaması yürütülür.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartlarına Uygunluk
Hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesine, Valfsel tarafından ayrıca önem verilmektedir. Bu kapsamda, Valfsel, Çalışanlar’ın
özel nitelikli kişisel verilerinin işlemesinde öncelikle veri işleme şartlarının var olup olmadığı
tespit edilmekte, hukuka uygunluk şartının varlığından emin olunduktan sonra veri işleme
faaliyeti yürütülmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler, Valfsel tarafından, KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli
önlemlerin alınması şartıyla KVKK m. 5/2’de yer alan istisnai durumlarda açık rıza aranmaksızın
işlenebilmektedir.
Ancak Çalışanlar’ın sağlık ve cinsel hayatı ile ilgili kişisel veriler işlenirken mutlaka açık rıza
alınmaktadır.
3.4. Kişisel Veri Aktarım Şartlarına Uygunluk
Valfsel tarafından, Çalışanlar’ın kişisel verilerinin aktarılmasında KVKK’nın 8. ve 9.
maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.
(1)

Çalışanlar’ın Kişisel Verilerinin Yurtiçinde Aktarılması
Valfsel tarafından, KVKK’nın 8. maddesi gereğince, yurtiçinde yürütülecek veri aktarımı
faaliyetlerinde veri işleme şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

(2)

Çalışanlar’ın Kişisel Verilerinin Yurtdışına Aktarılması
Valfsel tarafından, KVKK’nın 9. maddesi gereğince kişisel veriler; (i) kişisel veri işleme
şartlarına uygun olarak ve (ii) aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen
yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın
bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının
yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun iznin bulunması ile
yurtdışına aktarılabilmektedir. Bu kapsamda detaylı bilgi, Çalışan Aydınlatma metninde
yer almaktadır.
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KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI
Valfsel, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, Çalışanlar’ın kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında
bilgilendirilmelerini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmektedir. Bu kapsamda Valfsel tarafından,
Çalışanlar’a sunulan aydınlatma metinlerinde aşağıda sıralanan bilgiler bulunmaktadır:
(1) Şirket unvanı,
(2) Valfsel tarafından, Çalışanlar’ın kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği,
(3) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
(4) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
(5) Çalışanlar’ın veri sahibi olmaları dolayısıyla sahip oldukları haklar;
– Kişisel verilerinin 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 hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
– Öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve 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.
COOKIELERE İLİŞKİN POLİTİKAMIZ
Cookie ve diğer takip teknolojilerini kullanım şeklimiz hakkında daha fazla bilgi
için www.valfsel.com.tr Çerez Politikamızı okuyunuz. Genel olarak “cookie” bir İnternet hizmet
sunucusu tarafından kullanıcının bilgisayarına gönderilen ve bu bilgisayarda saklanan bilgilere verilen
addır. ‘Cookie'lerde yer alan bilgiler, kullanıcı söz konusu İnternet sitesine geri döndüğünde
kullanılabilir. ‘Cookie'ler, kullanıcının söz konusu siteye kaç kere girdiği de dahil olmak üzere çeşitli
bilgiler içerebilir. Her bir kullanıcı için münferit oturum ‘cookie'leri kullanarak tek bir oturum süresince
sizin siteyi nasıl kullandığınızı izleyebiliriz. ‘Cookie'ler sayesinde hangi tarayıcıyı kullandığınızı
belirleyerek size bazı özel hizmetler sunabiliriz.
Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi, ziyaret saati, izlenen sayfalar, Online işlemler
Merkezi’nde geçirilen süre ve Online İşlemler Merkezi’ni ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında
ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir. Online İşlemler Merkezi’ni ziyaret boyunca kullanılan bu
çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka websitelerini ziyaretiniz
sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin reklamlar gösterilebilmektedir. İnternet
tarayıcınız aracılığıyla çerezlerin engellenmesi mümkündür.
Tarayıcıların çoğunda bulunan “yardım” işlevini kullanarak bilgisayarınızın ‘cookie' almasını nasıl
önleyebileceğinizi öğrenebilir, ‘cookie' gönderilip gönderilmediğini anlayıp bunları tamamen devre dışı
bırakabilirsiniz. Ancak ‘cookie'leri devre dışı bırakırsanız bu siteyi tam olarak kullanamayacağınızı
hatırlatmak isteriz.
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Bu site aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere ‘cookie'leri çeşitli amaçlarla kullanmaktadır:
 Siteye girdikten sonra size kişiselleştirilmiş içerik sağlama amacıyla belirli bilgilerinize erişme;
 Tercih ettiğiniz tarih ve sayı formatları gibi, bu siteyi kullanırken belirttiğiniz tercihlerinizi
izleme. Size ait bilgilerin gizliliğine değer vermekteyiz. Gizli bilgilerinizin mahremiyet ve
emniyetinin mümkün olan en yüksek seviyede korunması için aşağıdaki kuralları
uygulamaktayız:
 Bu site disk sürücünüzde sürekli olarak ‘cookie' bulundurmaz. Tarayıcınızı kapattığınızda veya
siteden ayrıldığınızda ‘cookie'ler kaldırılır.
 Bu siteden bilgisayarınıza gönderilen tüm ‘cookie'lerdeki bilgiler şifreli olarak gönderilir.
KAPALI DEVRE KAMERA KAYDI YOLUYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Şirketimizin ve tesislerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kameraları kullanılmakta ve
bu yolla kişisel veri işlenmektedir. Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında;
sunulan hizmetin kalitesini artırmak, şirket fiziki yerleşkelerinin ve şirket içinde bulunan kişilerin can
ve mal güvenliğini sağlamak, suiistimalleri önlemek veri sahiplerinin meşru menfaatlerini korumak gibi
amaçlar taşımaktadır.
Şirketimiz tarafından güvenlik kameraları ile yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya,
KVKK’ya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde
yürütülmektedir.
Şirketimiz, KVKK m. 4’e uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
bir biçimde işlemektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu
doğurabilecek şekilde izlemeye tabi tutulmamaktadır. Bu kapsamda CCTV kaydı yapılan ortak
alanlarda uyarı levhaları yerleştirilerek veri sahipleri bilgilendirilmektedir. Ancak Şirketimizin CCTV
kayıtlarının tutulmasında meşru menfaatinin mevcut olması sebebiyle açık rızaları alınmamaktadır.
Ayrıca KVKK m. 12’ye uygun olarak, CCTV izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin
güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Bunun yanında CCTV kamerası bulunan alanlara, kameraların izleme alanlarına, kayıtların tutulma
sürelerine ilişkin bir prosedür hazırlanmış ve Şirketimizde uygulama alınmıştır. CCTV kamerası
yerleştirilmeden önce bu prosedür dikkate alınmakta ve kamera daha sonra yerleştirilmektedir. Güvenlik
amacını aşan ve kişilerin mahremiyetini aşan ölçüde kamera yerleştirilmesine izin verilmemektedir.
CCTV kamera görüntülerine yalnızca belli sayıda Şirket personeli erişmekte ve bu yetkiler düzenli
olarak gözden geçirilmektedir. Bu kayıtlara erişimi olan personel, kişisel verileri hukuka uygun bir
şekilde koruyacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL İMHA EDİYORUZ?
Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi ve KVKK’nın 7. maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel
veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin bu
yönde bir talebi olması halinde silinir, imha edilir veya anonim hâle getirilir.
Bu kapsamda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hazırlanmıştır. Şirketimizin ilgili mevzuat
hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri
sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır. Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin
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parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlendiğinde, veriler silinirken/yok edilirken
kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi
uygulanmaktadır. Şirketimiz, kendisi adına kişisel verileri işlemesi için bir kişi veya kuruluş ile
anlaştığında, kişisel veriler bu kişi veya kuruluşlar tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli
olarak silinir. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler
ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.
Kişisel verilerinizin imha edilmesi ile ilgili tüm detaylara www.valfsel.com.tr adresinde yer alan
Valfsel Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nı inceleyerek erişebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?
Kişisel verilerinizin korunması ve hukuka aykırı bir şekilde erişimini önlemek için KVK Kurumu’nun
yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi doğrultusunda Şirketimiz tarafından gerekli idari ve teknik
tedbirler alınmakta, Şirket içinde prosedürler düzenlenmekte, aydınlatma ve açık rıza metinleri
hazırlanmakta ve KVKK m. 12/3 uyarınca KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli
denetimler yapılmakta veya dışardan hizmet alımı yoluyla yaptırılmaktadır. Bu denetim sonuçları
Şirketin iç işleyişi kapsamında değerlendirilir ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler
yürütülür. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka
şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde korunacak
verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerin alınmasına özel önem gösteriyoruz.
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim
sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel
verilerin güvenliğini sağlamak için alınan teknik ve idari tedbirler aşağıda iki başlık altında detaylı bir
şekilde açıklanmaktadır.
Teknik Tedbirler
Toplanan kişisel bilgilerin korunması için Secure Socket Layer (SSL) adı verilen standart teknoloji de
dahil olmak üzere, genel kabul görmüş standart teknolojileri ve işletme güvenliği yöntemlerini
kullanmaktayız. Ancak, İnternet'in özelliği dolayısıyla bilgilere yetkisiz kişiler tarafından ağlar
üzerinden gerekli güvenlik önlemleri olmaksızın erişilebilmektedir. Teknolojinin güncel durumuna,
teknolojik uygulamanın maliyetine ve korunacak verilerin niteliğine bağlı olarak, verilerinizin imha,
kayıp, tahrifat, izinsiz ifşa veya izinsiz erişim gibi risklerden korumak için teknik ve idari tedbirleri
almaktayız. Bu kapsamda birlikte çalıştığımız hizmet sağlayıcılarla veri güvenliğine ilişkin sözleşmeler
akdetmekteyiz. Bu hizmet sağlayıcılar ile ilgili detaylı bilgiye [ilgili link] üzerinden ulaşabilirsiniz.
1) Siber Güvenliğin Sağlanması: Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için siber güvenlik ürünleri
kullanılmaktayız ancak aldığımız teknik tedbirler bununla sınırlı değildir. Güvenlik duvarı ve ağ
geçidi gibi tedbirler ile internet gibi ortamlardan gelen saldırılara karşı ilk savunma hattını
oluşturulmaktadır. Bununla birlikte hemen hemen her yazılım ve donanım bir takım kurulum ve
yapılandırma işlemlerine tabi tutulmaktadır. Yaygın şekilde kullanılan bazı yazılımların özellikle
eski sürümlerinin belgelenmiş güvenlik açıkları olabileceği dikkate alınarak, kullanılmayan yazılım
ve servisler cihazlardan kaldırılmaktadır. Bu nedenle, kullanılmayan yazılım ve servislerin güncel
tutulması yerine silinmesi, kolaylığı nedeniyle öncelikle tercih edilmektedir. Yama yönetimi ve
yazılım güncellemeleri ile yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışması ve sistemler için
alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığının düzenli olarak kontrol edilmesi
sağlanmaktadır.
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2) Erişim Sınırlamaları: Kişisel veri içeren sistemlere erişim yetkileri sınırlandırılmakta ve düzenli
olarak gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda çalışanlara, yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki
ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmakta ve kullanıcı adı ve şifre
kullanılmak suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmaktadır. Söz konusu şifre ve parolalar
oluşturulurken, kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da harf dizileri yerine
büyük küçük harf, rakam ve sembollerden oluşacak kombinasyonların tercih edilmesi
sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak, erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturulmaktadır.
3) Şifreleme: Güçlü şifre ve parola kullanımının yanı sıra, kaba kuvvet algoritması (BFA) kullanımı
gibi yaygın saldırılardan korunmak için şifre girişi deneme sayısının sınırlandırılması, düzenli
aralıklarla şifre ve parolaların değiştirilmesinin sağlanması, yönetici hesabı ve admin yetkisinin
sadece ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılması için açılması ve veri sorumlusuyla ilişikleri kesilen
çalışanlar için zaman kaybetmeksizin hesabın silinmesi ya da girişlerin kapatılması gibi yöntemlerle
erişimin sınırlandırılması yapılmaktadır.
4) Anti Virüs Yazılımları: Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli
olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam gibi ürünlerin kullanılmakta, ayrıca
bunlar güncel tutularak gereken dosyaların düzenli olarak taranmaktadır. Farklı internet siteleri
ve/veya mobil uygulama kanallarından kişisel veri temin edilecekse, bağlantıların SSL ya da daha
güvenli bir yol ile gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
5) Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi: Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol
edilmesi, Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi,
Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi), Güvenlik
sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması, Yapılmaktadır. Yine çalışanların
sistem ve servislerdeki güvenlik zaafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi
bir raporlama prosedürü oluşturulmaktadır. Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis
dışı bırakma saldırısı, eksik veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim
sisteminin kötüye kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller toplanmakta ve güvenli bir şekilde
saklanmaktadır.
6) Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması: Kişisel veriler, veri sorumlularının
yerleşkelerinde yer alan cihazlarda ya da kağıt ortamında saklanıyor ise, bu cihazların ve kağıtların
çalınması veya kaybolması gibi tehditlere karşı fiziksel güvenlik önlemleri alınmaktadır. Kişisel
verilerin yer aldığı fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı uygun yöntemlerle
korunmakta ve bu ortamlara giriş / çıkışlar kontrol altına alınmaktadır.
Kişisel veriler elektronik ortamda ise, kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri
arasında erişim sınırlandırılabilmekte veya bileşenlerin ayrılması sağlanmaktadır. Örneğin
kullanılmakta olan ağın sadece bu amaçla ayrılmış olan belirli bir bölümüyle sınırlandırılarak bu
alanda kişisel verilerin işleniyor olması halinde, mevcut kaynaklar tüm ağ için değil de sadece bu
sınırlı alanın güvenliğini sağlamak amacıyla ayrılabilmektedir.
Aynı seviyedeki önlemler Şirket yerleşkesi dışında yer alan ve Şirkete ait kişisel veri içeren kağıt
ortamları, elektronik ortam ve cihazlar için de alınmaktadır. Nitekim, kişisel veri güvenliği ihlalleri
sıklıkla kişisel veri içeren cihazların (dizüstü bilgisayar, cep telefonu, flash disk vb.) çalınması ve
kaybolması gibi nedenlerle ortaya çıksa da elektronik posta ya da posta ile aktarılacak kişisel
verilerin de dikkatli bir şekilde ve yeterli tedbirler alınarak gönderilmektedir. Çalışanların şahsi
elektronik cihazları ile bilgi sistem ağına erişim sağlaması durumunda bunlar için de yeterli güvenlik
tedbirleri alınmaktadır.
Kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı erişim kontrol
yetkilendirmesi ve/veya şifreleme yöntemlerinin kullanılması yöntemi uygulanmaktadır. Bu

10

kapsamda şifre anahtarı, sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamda saklanmakta ve yetkisiz
erişim önlenmektedir.
Kişisel veri içeren kağıt ortamındaki evraklar da kilitli bir şekilde ve sadece yetkili kişilerin
erişebileceği ortamlarda saklanmakta, söz konusu evraklara yetkisiz erişim önlenmektedir.
Şirketimiz, KVKK m. 12 uyarınca kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde
edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede KVK Kurulu’na ve veri sahiplerine bildirir. KVK
Kurulu, gerekli görmesi halinde bu durumu internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edebilir.
7) Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması: Kişisel verilerin bulutta depolanması durumunda, bulut
depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin de yeterli ve uygun olup
olmadığının Şirket tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, bulutta depolanan
kişisel verilerin neler olduğunun detaylıca bilinmesi, yedeklenmesi, senkronizasyonun sağlanması
ve bu kişisel verilere gerekmesi halinde uzaktan erişim için iki kademeli kimlik doğrulama kontrolü
uygulanmaktadır. Söz konusu sistemlerde yer alan kişisel verilerin depolanması ve kullanımı
sırasında, kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi, bulut ortamlarına şifrelenerek atılması, kişisel
veriler için mümkün olan yerlerde, özellikle hizmet alınan her bir bulut çözümü için ayrı ayrı
şifreleme anahtarları kullanılması sağlanmaktadır. Bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde;
kişisel verileri kullanılır hale getirmeye yarayabilecek şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok
edilmektedir. Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz
erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
8) Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariki, Geliştirme ve Bakım: Şirket tarafından yeni sistemlerin
tedariği, geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile ilgili ihtiyaçlar belirlenirken
güvenlik gereksinimleri göz önüne alınmaktadır.
9) Kişisel Verilerin Yedeklenmesi: Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması,
çalınması veya kaybolması gibi hallerde Şirket yedeklenen verileri kullanarak en kısa sürede
faaliyete geçmeyi sağlamaktadır. Yedeklenen kişisel veriler sadece sistem yöneticisi tarafından
erişilebilir olup, veri seti yedekleri ağ dışında tutulmaktadır.
İdari Tedbirler





Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilmiş
ve bu analiz neticesinde süreç bazlı bir kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. Bu envanterdeki
riskli alanlar tespit edilerek gerekli hukuki ve teknik tedbirler sürekli olarak alınmaktadır. (Örn.
KVKK kapsamında hazırlanması gereken belgeler bu envanterdeki riskler göz önüne alınarak
hazırlanmıştır)
Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bilgi güvenliği sistemleri, teknik
sistemlerle ve hukuki yöntemlerle denetlenmektedir. Kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve
prosedürler belirlenmekte bu kapsamda düzenli kontroller yapılmaktadır.
Şirketimiz, bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zaman zaman harici hizmet sağlayıcı
firmalardan hizmet alabilmektedir. Bu durumda söz konusu Veri İşleyen harici hizmet sağlayıcıların
en az Şirketimizin sağladığı güvenlik önlemlerini sağladığından emin olarak işlem yapılmaktadır.
Bu durumda, Veri İşleyen ile yazılı bir sözleşme imzalanarak imzalanan bu sözleşmede asgari olarak
aşağıdaki hususlara yer verilmektedir:
o Veri İşleyen’in sadece Veri Sorumlusu’nun talimatları doğrultusunda sözleşmede belirtilen
veri işleme amaç ve kapsamına uygun ve KVKK ve sair mevzuata uygun bir şekilde hareket
etmesi,
o Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun bir şekilde hareket etmesi,
o Veri İşleyen’in işlediği kişisel verilere ilişkin süresiz süresiz sır saklama yükümlülüğüne
tabi olması,
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o
o
o
o


















Herhangi bir veri ihlali olması durumunda Veri İşleyen’in bu durumu derhal Veri
Sorumlusu’na bildirmekle yükümlü olması,
Şirketimiz’in Veri İşleyen’in kişisel veri içeren sistemleri üzerinde gerekli denetimleri
yapacağı veya yaptıracağı, denetim sonucu ortaya çıkan raporları ve hizmet sağlayıcı
firmayı yerinde inceleyebileceği,
Kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlri alacağı; ve
Ayrıca, Veri İşleyen ile aramızdaki ilişkinin niteliği elverdikçe Veri İşleyen’e aktarılan
kişisel verilerin kategori ve türleri de ayrı bir maddede belirtilmektedir.

Kurum’un rehber ve yayınlarında vurguladığı üzere veri minimizasyonu prensibi çerçevesinde
kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmakta ve gerekli olmayan, güncelliğini yitirmiş ve bir
amaca hizmet etmeyen kişisel veriler toplanmamakta ve eğer KVKK’dan önceki dönemde
toplandıysa Kişisel Veri Saklama ve İmha Politika’sına uygun bir şekilde imha edilmektedir.
Teknik hususlar konusunda uzman personel istihdam edilmektedir.
Şirketimiz çalışanlarının işe alınma süreçlerinde imzalanacak İş Sözleşmelerinde gizliliğe ve veri
güvenliğine ilişkin olarak hükümler belirlemiştir ve çalışanlardan bu hükümlere uymasını
istemektedir. Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli
önlemlerin alınması konusunda düzenli olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Çalışanların rol
ve sorumlulukları bu kapsamda gözden geçirilmiş ve görev tanımları revize edilmiştir.
Teknolojik gelişmelere uygun şekilde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak
kontrol edilmekte, güncellenmekte ve yenilenmektedir.
Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Alınan teknik önlemler düzenli olarak yetkilisine raporlanmakta, risk oluşturan hususlar yeniden
gözden geçirilerek gerekli teknolojik çözümlerin üretilmesi için çalışılmaktadır.
Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için yedekleme programları
kullanılmaktadır.
Saklanma alanlarına yönelik güvenlik sistemleri kullanılmakta, alınan teknik önlemler periyodik
olarak iç kontroller gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden
değerlendirilerek gerekli teknolojik çözümler üretilmektedir. Fiziksel ortamda saklanan
dosyalar/çıktılar çalışılan tedarikçi firmalar aracılığı ile saklanmakta ve sonrasında belirlenen
prosedürlere uygun olarak imha edilmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması konusu üst yönetim tarafından da sahiplenilmekte, bu konuda özel bir
Komite oluşturulmuş (KVK Komitesi) ve çalışmaya başlamıştır. Şirket KVK Komitesi’nin çalışma
kurallarını düzenleyen bir yönetim politikası Şirket içinde yürürlüğe alınmış ve KVK Komitesi’nin
görevleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Valfsel tarafından, kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması kapsamında alınan teknik
ve idari tedbirlerin işleyişi denetlenmekte ve işleyişin devamını sağlayacak uygulamalar
yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları, Valfsel
bünyesinde ilgili departmana raporlanmaktadır. Denetim sonuçları doğrultusunda verilerin
korunmasına ilişkin alınan tedbirlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetler
yürütülür.
Valfsel tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybedilmeksizin durum KVK
Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili ayrı bir politika hazırlanmış ve yürürlüğe
alınmıştır.
KVKK m. 6, 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 veriler hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin
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mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıdıkları için özel nitelikli kişisel veri olarak
düzenlemiş ve bu verilerin işlenmesini daha hassas bir korumaya tabi tutmuştur.
Şirketimiz, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilerin elde edilmesi
sırasında İlgili Kişiler’i aydınlatmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler, KVKK’ya uygun tedbirler
alınarak ve gerekli denetimler yapılarak/yaptırılarak işlenmektedir. Kural olarak özel nitelikli kişisel
verilerin işlenme şartlarından bir diğeri ise veri sahibinin açık rızasıdır. Şirketimiz, veri sahiplerine açık
rızalarını belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklama fırsatını
sunmaktadır.
Şirketimiz, kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için İlgili Kişiler’in açık rızalarını yazılı
olarak almaktadır. Ancak KVKK m. 6/3 uyarınca, KVKK m. 5/2’de belirtilen şartlardan herhangi birinin
varlığı durumunda İlgili Kişiler’in açık rızası aranmamaktadır. Bunun yanında KVKK m. 6/3, sağlık ve
cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin 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
ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceğini düzenlemektedir. Hangi nedene dayanırsa dayansın,
işleme süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınır ve buna ilkelere uygunluk sağlanır.
Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için özel önlemler almaktadır. Veri
minimizasyonu ilkesi gereği, özel nitelikli kişisel veriler, ilgili iş süreci için gerekli olmadığı sürece
toplanmamakta ve yalnızca gerekli durumlarda işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veri işlenmesi
durumunda kanuni yükümlülüklere uymak ve KVK Kurulu tarafından belirlenen önlemlere uyum
sağlamak için gerekli görülen teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
ÇALIŞANLAR’IN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİN
SONUÇLANDIRILMASI
Çalışanlar’ın, veri sahibi olmalarından kaynaklanan kişisel verilerine ilişkin taleplerini
www.valfsel.com.tr adresinde yer alan Valfsel Veri Sahibi Başvuru Formu vasıtasıyla, Şirketimize
yazılı olarak iletmeleri durumunda, Valfsel veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 13. maddesine uygun
olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını
sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.
Valfsel, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel
verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri
sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri
sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Çalışan tarafından gerçekleştirilen veri sahibi başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini
engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi
durumlarda, Valfsel tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.
Çalışanlar’ın Kişisel Verilerine İlişkin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Çalışanlar, Valfsel Veri Sahibi Başvuru Formu ile
Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirler:
(1)
(2)

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
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(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Mevzuat Gereği Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Dışında Kalan Haller
KVKK’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVKK’nın kapsamında olmaması
sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün
olmayacaktır:
(1)

(2)
(3)

(4)

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

KVKK’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme
hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
(1)
(2)
(3)

(4)

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.
Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş 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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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNDEN SORUMLU BİRİM
Valfsel tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve
sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan “Kişisel Verilerin
Korunması Komitesi” kurulmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi, Valfsel birimleri ve
departmanları arasında birlik sağlanması, yürütülen faaliyetlerin kişisel verilerin korunması mevzuatına
uygunluğunun temini için kurulan sistemlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur. Bu
kapsamda size doğrudan iletilen ya da yönlendirilen kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgi edinme
taleplerini derhal bu birime iletmeniz gerekmektedir.
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TANIMLAR
Çalışan KVK Politikası’nda kullanılan terimlere ait tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Valfsel Kişisel
Verilerin Saklanması
ve İmha Politikası
Valfsel KVK Politikası

: 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.
: Valfsel çalışanları, alt işveren çalışanları, taşeron çalışanları,
stajyerler
: Valfsel çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasına ve işlenmesine
ilişkin ilkelerin düzenlendiği “Valfsel Çalışanlarının Kişisel
Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”.
: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
: Valfsel tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına
uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında
Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan birim.
: 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, 24
Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık,
cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
ile biyometrik ve genetik veriler.
: Valfsel Armatür Sanayi A.Ş..
: Valfsel’in ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı
kurduğu taraflar
: Valfsel tarafından muhafaza edilen kişisel verilere ilişkin ilkelerin
düzenlendiği “Valfsel Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha
Politikası”.
: Valfsel Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Valfsel Tedarikçileri
Valfsel Veri Sahibi
Başvuru Formu
Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası

: Sözleşme temelli olarak Valfsel’e hizmet sunan taraflar.
: Veri sahiplerinin, KVK’nın 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin
başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.
: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7
Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

Açık Rıza

Anonim Hale Getirme
Çalışan(lar):
Çalışan KVK
Politikası
Kişisel Veri
Kişisel Veri Sahibi
Kişisel Verileri
Koruma Komitesi
Kişisel Verilerin
İşlenmesi

KVKK
KVK Kurulu
KVK Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel
Veri

Valfsel /Şirket
Valfsel İş Ortakları
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Türk Ceza Kanunu
Veri Sorumlusu

: 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan;
26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir. İşbu
Politika uyarınca Valfsel Armatür Sanayi A.Ş.’yi ifade etmektedir.
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