KVKK HAKKINDA AYDINLATILMA YAPILDIĞINA DAİR FORM
4M ALTIN ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ ve bünyemizdeki 224 Kablo olarak, 6698 sayısı
KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu kitapçıkta açıklandığı
çerçevede; Tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ve bana elden teslim edilen “4M
ALTIN ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ-Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması
Politikası Kitapçığı’’ içerisinde belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine ve
aktarılmasına, bu kapsamda yurtdışına aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine
ve sair surette işlenmesine ve muhafaza edilmesine ve 4M ALTIN ELEKTRİK LİMİTED
ŞİRKETİ ve bünyesindeki 224 Kablo 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Gereğince Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
okuduğumu, anladığımı ve bilgilendirdiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek açık
rıza gösterdiğimi beyan ederim.
Kabul
Ediyorum

……………………………………………………………………
…………………

Kabul
Etmiyorum

……………………………………………………………………
…………………

VeriSahibi / Personel
AdıSoyadı

:

Tarih

:

İmza

:

KİŞİSEL VERİ BİLGİ ALMA / İŞLEM TALEBİ
BAŞVURU FORMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK
Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma
hakkı tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan
Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi
gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
 Noter vasıtasıyla,
 Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik
imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletilebilecektir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde
yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı
veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
A - Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:
İsim:
Soy isim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-Posta:
Adres:

B – Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.(Müşteri, İş Ortağı, Çalışan adayı, Eski çalışan,
Üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
Müşteri

İş Ortağı

Diğer:
………………………………………………………….
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
Ziyaretçi

…………………………………………………………………………………….
Konu:

Kişisel Veri Bilgi Alma / İşlem talebi Başvuru Formu
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Eski Çalışanım
Çalıştığım yıllar:
…………………………………………………
……
Diğer:
…………………………………………………
………………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih:
………………………………………………………
……..
Üçüncü taraf firma çalışanıyım
Çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.
………………………………………………………
………………..

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

C – Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

D – Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta ile verilen yanıtlar tarafınıza daha hızlı
ulaşacaktır.)
Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname
gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen
kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap
verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından
kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya
sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde
Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul
etmemektedir.

Kişisel Veri Bilgi Alma / İşlem talebi Başvuru Formu
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Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi :
İmza

:

Kişisel Veri Bilgi Alma / İşlem talebi Başvuru Formu
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni
1.1. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri
belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda 4M ALTIN ELEKTRİK LİMİTED
ŞİRKETİ olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme yapmaktayız.
1.2. 4M ALTIN ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ olarak vatandaşlarımızın kişisel verilerinin
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası
sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili
mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde
kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel
veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak
işlenebilecektir.

2. Tanımlar
2.1. Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları
KVKK’ da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’ da geçen;
2.1.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’
de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
2.1.2. Kişisel Veri: kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
2.1.3. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
2.1.4. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
2.1.5. Kişisel verilerin işlenmesi: kavramı ise, 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 işlemi ifade eder

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
3.1. KVKK 4. Maddesinde belirtilen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli
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olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından
aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.
4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
4.1. KVKK’ nın 4. , 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
4.1.1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
4.1.2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
4.1.3. Doğru ve güncel olarak,
4.1.4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç
için gerekli olan süre kadar işlenecektir.
4.2. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak
için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerin sizlere önerilmesi; Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması
faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması
ve/veya icrası; Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde olan ilgili
kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; şirketimizin insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması,
çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; kalite
takibinin sağlanması; tedarik edilen ürünlerin takibi; işletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve
kimliğinizin tespiti amacıyla; şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması;
ürün satın almanız halinde bu sözleşmenin ifası; Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi
ve icrası; Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; Finans ve/veya muhasebe
işlerinin takibi; Hukuk işlerinin takibi; İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Kurumsal iletişim
faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra
insan kaynakları politikamız dâhilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini
arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya
Şirketimizin iş birliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından
işlenebilecektir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması
5.1. Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak
için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerin sizlerin ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin
insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza,
iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

6.1. Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde
sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak
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sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda
açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi
çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bunun
yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz,
ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, tanıtım
organizasyonlarında bilgi paylaşımı gibi şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve
farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari
faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6.2. Ayrıca, Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar
dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve
saklanmayacağını temin ederiz.

7. Verilerin Saklanması ve Silinmesi:
7.1. Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta
ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu
hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca
işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil
teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır.
Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya
anonim hale getirilmektedir.

8. Veri Sahibinin Hakları
8.1. Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;
8.1.1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
8.1.2. Kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
8.1.3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme;
8.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında
bilgilendirilme,
8.1.5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
talep etme,
8.1.6. 6698 sayılı KVKK’ nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel
verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
8.1.7. KVKK’ nun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8.1.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
3
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8.1.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8.2. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve
kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi
“www.4maltinelektrik.com.tr” adresine Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formu ıslak imzalı
olarak veya “……………………….” kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza,
mobil imza ya da ilgili kişi tarafından 4M ALTIN ELEKTRİK LİMİTED ŞİRKETİ’ne daha önce
bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.
8.3. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.
kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas
yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks
numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
8.4. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep
ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi
belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik
edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
8.5. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde
sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar
ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın
CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde 4M ALTIN ELEKTRİK LİMİTED
ŞİRKETİ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
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KVKK KİŞİSELVERİ SAKLAMAVE İMHA POLİTİKASI
1. BÖLÜM: İMHA POLİTİKASI' NIN NİTELİĞİ
1.1. GİRİŞ
İşbu imha politikası 4M ALTIN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. kısaca (“4M ALTIN ELEKTRİK”) olarak
veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim
hale getirilmesine ilişkin 4M ALTIN ELEKTRİK tarafından uygulanacak usul ve esasların
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle 4M
ALTIN ELEKTRİK nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri Kişisel
Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.
2. BÖLÜM: KAPSAM
2.1. Bu Politika 4M ALTIN ELEKTRİK’te görev yapmakta olan çalışanların, çalışan adaylarının,
ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişileri ve üçüncü kişilerin çalışanlarının
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ve bu verilerin saklanmasına ve imhasına
ilişkindir.
3. BÖLÜM: TANIMLAR
Kanun/KVKK:
Kurul/Kurum:
Kişisel Veri:
Anonim hâle getirme:

Kişisel Verilerin Silinmesi:

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:
Kişisel Verilerin İmha Edilmesi:
Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kişisel
Verileri Koruma Kurumu
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel verilerin, başka verilerle
eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek
kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin
İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde
erişilemez ve tekrar kullanılamaz
hale getirilmesi.
Kişisel verilerin hiç kimse tarafından
hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi
veya anonim hale getirilmesi.
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen
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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.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu'nda tanımlanan kişisel
Veri sahipleri
Verilerin teknik olarak depolanması,
korunması ve yedeklenmesinden sorumlu
olan kişi ya da birim hariç olmak
üzere veri sorumlusu organizasyonu
içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı
yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri
işleyen kişiler

İlgili Kişi:
İlgili Kullanıcılar:

4. BÖLÜM: ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
4.1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR
4M ALTIN ELEKTRİK nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki
yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.
Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır.
Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle
burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. 4M ALTIN ELEKTRİK her halde veri
sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve
Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek
ve korumaktadır.

a) Matbu ortamlar

:

Verilerin kağıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu
ortamlardır.

b) Yerel dijital ortamlar

:

4M ALTIN ELEKTRİK bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da
taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.

c) Bulut ortamlar

:

4M ALTIN ELEKTRİK ’ ın kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle
şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.
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4.2. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
4M ALTIN ELEKTRİK, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak
işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun
olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine
uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.
4.2.1. Teknik Tedbirler
4M ALTIN ELEKTRİK, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin
tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:
Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve
güvenli sistemler kullanılmaktadır.
Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin,
kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve
tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.
4M ALTIN ELEKTRİK bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini
sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurmaktadır.






4.2.2. İdari Tedbirler
4M ALTIN ELEKTRİK, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin
tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır:






Kişisel verilere erişimi olan tüm 4M ALTIN ELEKTRİK çalışanlarının bilgi güvenliği,
kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve
bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri
takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti
alınmaktadır.
Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması
halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller
imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için
gerekli tüm özen gösterilmektedir.

5. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
5.1. SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ
5.1.1. Saklama Nedenleri
4M ALTIN ELEKTRİK bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Veriler Politikamız
(ilgili politikaya “www.4maltinelektrik.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz) uyarınca, burada
belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.
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5.1.2. İmha Nedenleri
4M ALTIN ELEKTRİK bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da
Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu
imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
4M ALTIN ELEKTRİK tarafından kullanılması zorunlu olan kişisel veriler silinmez, zorunluluk
arz etmeyen kişisel veriler ise veri imha sürelerine göre silinir, saklanmaz. Kişisel verisi işlenen
ilgili kişi başvuru formu ile kişisel verisinin imha edilmesini talep eder ise 4M ALTIN
ELEKTRİK tarafından ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:
1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
5.2. İMHA YÖNTEMLERİ
4M ALTIN ELEKTRİK, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve
İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

5.2.1. Yok Etme Yöntemleri
Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Fiziksel yok etme

:

Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir
araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.

Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel yok etme

Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi,
yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi
:
işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline
getirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

Üzerine yazma

: Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az
yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin
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okunmasının ve kurtarılmasının önüne geçilir.
Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri
Yazılımdan güvenli olarak
silme

Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde
dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde
:
kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme
anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere

5.2.2. Anonimleştirme Yöntemleri
Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.
4M ALTIN ELEKTRİK, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre
bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.
5.3. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
5.3.1 . SAKLAMA SÜRELERİ

5.3.1. Saklama Süreleri
Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca
zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması
halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.
5.3.2. İmha Süreleri
4M ALTIN ELEKTRİK, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel
verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden
ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden 4M ALTIN ELEKTRİK’ e başvurarak kendisine
ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; 4M ALTIN ELEKTRİK talebe
konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak
uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. 4M ALTIN ELEKTRİK’
un talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. 4M ALTIN ELEKTRİK, her halde yapılan
işlemle
ilgili
ilgili
kişiye
bilgi
verir.
2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep 4M ALTIN
ELEKTRİK tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi
açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da
elektronik ortamda bildirilir.
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5.4. PERİYODİK İMHA
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; 4M
ALTIN ELEKTRİK işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri
Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir
işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Periyodik imha süreçleri ilk kez 01.01.2020 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.
6. BÖLÜM: GÜNCELLEME VE UYUM
4M ALTIN ELEKTRİK, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca
ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve
Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal
metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır.
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