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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
POLİTİKASI
1. AMAÇ
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi politikası (Politika) Arcan Makina ve İnam Pazarlama tarafından
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel
verileri korumaya yönelik yükümlülükleri yerine getirilirken benimsenecek ve uygulanacak ilkeleri ortaya
koymaktadır.
Bu politika tüm firma düzeyinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda KVKK’ya uyum sağlamak
amacıyla Arcan Makina tesislerinde yürütülecek uyum faaliyetlerinin en üst düzeyde yönetilmesini ve eşgüdümün
sağlanmasını temin etmek hedefiyle hazırlanmıştır.
Arcan Makina tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda bölümlerde uyum için gerekli düzenlemelerin yapılması
bölüm sorumluları tarafından üst yönetim onayı ile yapılacaktır.

2. KAPSAM
Bu politika Arcan Makina ve İnam Pazarlama'nın tüm süreçlerinde uygulanır.

3. TANIMLAR
Açık Rıza :
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme :
Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.
Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek
hale getirilmesi.
Kişisel Veri Sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin
bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi
kartı numarası vb.
Özel Nitelikli Kişisel Veri : 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 özel nitelikli verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : 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.
KVKK : 24.03.2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Örneğin, bir şirketin müşteri verilerini saklayan bilişim firması.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde
tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.
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4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER
Bu Politika, Arcan Makina ve İnam Pazarlama için rehber niteliğinde olup, Arcan Makina ve İnam Pazarlama
bünyesindeki tüm bölümler tarafından rehber olarak kullanılması gerekmektedir.
Arcan Makina ve İnam Pazarlama’da tüm bölümler, bünyelerinde gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme
faaliyetlerini analiz ederek, bu Politikaya uyum için gerekli faaliyetleri gerçekleştirirler ve her türlü teknik ve idari
önlemin alınması için üst yönetime sunarlar.
Kişisel verilerin güvenliği ile ilgili yapılan tüm faaliyetler ve faaliyetlerin bu politika ile uyumu periyodik olarak
yapılan denetimler ile kontrol edilir.
Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığını arttırma çalışmalarının yapılması, yeni
başlayan çalışanların uyum süreçlerinde eğitimleri bölüm sorumluları tarafından takip edilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi sırasında dikkate alınacak ilkeler aşağıda başlıklar halinde incelenmektedir.








Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma: Arcan Makina, kişisel
verilerin işlenmesi faaliyetleri kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmektedir. Bu
kapsamda, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ve gereklilik prensiplerini uygulamaya koyarak sadece
gerektiği kadar kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Arcan Makina, işlemekte olduğu kişisel
verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakta, işlenmekte olan verilerin
sahiplerinin kişisel verilerini düzeltmelerine ve güncelleştirmelerine imkân verecek sistemleri geliştirmektedir.
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Arcan Makina ve İnam Pazarlama, kişisel verileri belirli, açık ve
hukuka uygun sebeplerle işleyecektir. Bu kapsamda Arcan Makina kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini
belirleyecek ve bu amaçları kişisel verileri işlenmeden önce veri sahiplerinin bilgisine sunacaktır. Arcan
Makina ve İnam Pazarlama yalnız veri sahipleri ile kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından
gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Arcan Makina ve İnam Pazarlama, kişisel verileri
belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli ve ölçülü olarak işlemekte ve amacın
gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınır.
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Arcan
Makina kişisel verileri yalnızca kanunlarda öngörülen süreler ile veya işlendikleri amaç ile sınırlı olarak
muhafaza eder. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye
uygun davranılır. Bir süre belirlenmemişse, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilir. Kişisel verilerin saklanması için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veriler
silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Kişisel veriler kural olarak, KVKK’nın 5 numaralı maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya
birkaçına dayalı olarak işlenmelidir. Bu kapsamda Arcan Makina kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan
birinin kapsamına girip girmediğini değerlendirir ve bu şartlardan birine dayanmayan kişisel veri işleme
faaliyetlerini gerçekleştirmez.
Arcan Makina ve İnam Pazarlama kişisel Veriler’i veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Ancak
aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir.




Arcan Makina ve İnam Pazarlama, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda
açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi uyarınca fatura üzerinde
ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır. Örneğin; 4857 Sayılı İş Kanununun
75. Maddesi gereği çalışanların kimlik bilgilerinin saklanması için ilgili kişilerin açık rızası alınmayacaktır.
Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan
kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık
rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle
rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale
yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen
hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.
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Şirket tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için
alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.
Şirket, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri
Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir.
Şirket tarafından Kişisel Veri Sahipleri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir
şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından
işlenebilir.
Şirket, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde
Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir.
Şirket, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar
vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda
Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. Şirket, Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere
uyulması ve Kişisel Veri Sahipleri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti
göstermektedir.

6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
Şirket, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki
Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel
hayata ilişkin Kişisel Veriler, Şirket tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis
ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir.
Şirket Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması
konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verilerin aktarılması ancak kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve Arcan Makina, İnam Pazarlama ve ilgili
kişinin menfaatlerini korumak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Aktarım grupları her bir veri tipi için belirlenmekte
ve Kişisel Veri Envanterinde tanımlanmaktadır.
Ref: Kişisel veri envanteri

7.1 Kişisel verilerin aktarılmasında esaslar
Şirketimiz Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik
önlemlerini alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna
uygun olarak aktarabilir. Şirketimiz Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere
uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları
doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanunun 5. maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya
birkaçına dayalı ve sınırlı olarak Kişisel Verileri üçüncü kişilere:









Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise;
Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Kişisel Veri sahibinin veya
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve
Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmıyorsa,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait
Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,
Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,
Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için
Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir
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7.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları
Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli
önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel
Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.






Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya
Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın;
Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda
öngörülen hallerde,
Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i 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.

7.3 Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması
Arcan Makina ve İnam Pazarlama kişisel verileri gerekli olduğu durumlarda kişisel veri sahibinden Açık Rıza
beyanı alarak yurt dışına aktarmaktadır.

8. ARCAN MAKİNA VE İNAM PAZARLAMA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1 Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü
KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde
edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Arcan Makina ve İnam Pazarlama, kişisel verilerin elde edilmesi
sırasında verileri işlenecek kişileri, verilerinin ne şekilde işleneceği konusunda aydınlatmaktadır. KVKK 22.
Maddesi ve ilgili tebliğine göre aydınlatma metninde aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Veri sorumlusu olarak Arcan Makina ve İnam Pazarlama’nın ve (bulunuyorsa) temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar.

Bu kapsamda, Arcan Makina ve İnam Pazarlama tarafından kişisel veri toplama kanalları tespit edilmekte, bu
kanallar kişisel veri envanteri ile kayıt altına alınmakta ve her kanal özelinde aydınlatma noktaları ve metinleri
belirlenmektedir.

8.2 Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularını Yanıtlandırma Yükümlülüğü
Kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuruda bulunarak kendi
verilerine ilişkin KVKK’da yer alan haklarını kullanabilirler.
Bu kapsamda, Arcan Makina, kişisel veri sahiplerinin haklarının yerine getirilmesi için KVKK’nın 13 numaralı
maddesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken idari ve teknik önlemleri alır.
KVKK kapsamında kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:






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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
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KVKK 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.
Kişisel veri sahiplerinin yalnızca yazılı olarak Arcan Makina ve İnam Pazarlama’ya iletilen talepleri işleme
alınacaktır. Taleplerin aktarılması için gerekli bilgilerin toplanması Arcan Makina ve İnam Pazarlama tarafından
hazırlanan form ile gerçekleştirilmektedir. Arcan Makina ve İnam Pazarlama talebin niteliğine göre ilgili talebi en
kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırır. Değerlendirme sonucunda Arcan Makina ve İnam Pazarlama
başvuruları kabul ederek gereken aksiyonları alabilecekleri gibi başvuruları gerekçeli olarak reddedebilirler.
Kişisel veri sahipleri, başvurularının reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmaları veya başvuruya zamanında
cevap verilmemesi hallerinde 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunabilir. Bu
şikayetleri engellemek adına kişisel veri sahiplerine zamanında ve tatmin edici cevaplar verilmesi önem arz
etmektedir.

8.3 Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
Arcan Makina ve İnam Pazarlama, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere
hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini
sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.
Kişisel Verilerin işbu Politika ve KVK Prosedürlerine uygun şekilde korunmasından ilgili sürece müdahil olan tüm
çalışanlar müteselsilen sorumludur.
Arcan Makina ve İnam Pazarlama, alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak
gerekli denetimleri yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgular. Bu denetim sonuçları Arcan Makina ve
İnam Pazarlama bünyesinde görevli birimlerce incelenir ve gerekli aksiyonlar alınır.
Arcan Makina ve İnam Pazarlama, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde
edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve mevzuatın gerektirmesi halinde Kurul’a
bildirmekle yükümlüdür.
Arcan Makina ve İnam Pazarlama tarafından güvenlik riski teşkil eden durumlar tespit edilirse vakit
kaybetmeksizin söz konusu riski ortadan kaldıracak önlemler alınır.

8.3.1 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi Ve Hukuka Aykırı Erişiminin Önlenmesi
İçin Teknik ve İdari Tedbirlerin Alınması
Arcan Makina ve İnam Pazarlama bünyesinde saklanan tüm kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve
hukuka aykırı erişiminin engellenmesi için gerekli teknik ve idari önlemlerin alınmasından sorumludur. Bu teknik
ve idari tedbirler Kişisel verileri saklama ve imha politikası’nda tanımlanmaktadır.
Ref: Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası
Hangi önlemlerin alınacağı süreçlerin ve veri işleme faaliyetlerinin analiz edilmesiyle belirlenir. Analiz sonucunda
kişisel verilerin kimler tarafından toplandığı, hangi ortamda saklandığı ve erişim yetkileri belirlenir ve bunlar kişisel
veri envanterine kaydedilir.
Ref: Kişisel veri envanteri
Periyodik denetimler ile toplanan kişisel verilerin miktarı, çeşidi ve tanımlı erişim yetkilerinin güncel olup olmadığı
düzenli olarak kontrol edilir.Gerektiğinde alınan önlemler arttırılarak veri güvenliğinin sürekliliği sağlanır
Arcan Makina ve İnam Pazarlama çalışanlarını, alınan idari ve teknik tedbirler konusunda eğitir ve/veya teknik
konularda bilgili personel istihdam eder.
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Arcan Makina ve İnam Pazarlama çalışanlarından, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak
başkasına açıklamayacakları ve işleme amacı dışında kullanamayacakları konusunda taahhüt alınır. Bu taahhüt
işten ayrılmalarından sonra da devam eder.
Arcan Makina ve İnam Pazarlama tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere, kişisel
verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümler bulunur.

8.4 Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü
Arcan Makina ve İnam Pazarlama, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt olmuştur. Veri sorumluları sicilinde
aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedır:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Veri sorumlusu olarak Arcan Makina’nın ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

9. ARCAN MAKİNA VE İNAM PAZARLAMA KVKK ORGANİZASYON YAPISI
Arcan Makina ve İnam Pazarlama bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları
yönetmek üzere, üst yönetim tarafından uyum için belirlenen aksiyonların yerine getirilmesinden sorumlu “Kişisel
Verilerin Korunması Komitesi” veya bu konuda sorumlu olacak kişi atanır.
Bu kapsamda Komite veya atanacak kişi tarafından aşağıda sıralanan asgari aksiyonlar alır:










Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması
gerekenleri belirlemek,
Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve
koordinasyonunu sağlamak,
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne
şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,
Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin
etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,
Çalışanların kişisel verilerin korunması ve Şirket politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,
Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
Şirketin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için şirket içinde gerekli düzenlemelerde
bulunmak,
Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeler kapsamında yapılması
gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek.

Cem İNAM
Genel Müdür

Can İNAM
Genel Müdür Yard.

Hakan DEDEKORKUT
Yönetim Temsilcisi
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