KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE
İMHA POLİTİKASI

AMAÇ
3. BÖLGE İZMİR OPTİSYEN - GÖZLÜKÇÜLER ODASI (“ODA”), sosyal ve hukuki

sorumlulukları gereğince, kişisel verileri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı
taahhüt etmektedir. İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde, ODA’nın tamamına uygulanmakta ve kişisel veri imha ile ilgili ulusal
olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında gerekli imha
çalışmalarının yapılmasına ilişkin çerçeve ve esasları içermektedir. Kişiler Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Kişisel verilerin
silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ve Kanun’un 22’nci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında
Yönetmelik (“Yönetmelik”) hazırlanmış olup 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Yukarıdaki düzenlemeye dayanarak, bu Politikanın amacı, ODA’in
faaliyetlerinin yürütülmesinde topladığı kişisel verilerin, Yönetmeliğe uygun şekilde
silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
TANIMLAR
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rıza.
İlgili Kullanıcı: 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 kişilerdir.
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü
ortam.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
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.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek
dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek
hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için
hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Periyodik İmha: Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan
kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden
aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İLKELER
ODA tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler
çerçevesinde hareket edilmektedir:
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’a ve ilgili
mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket
edilmektedir.
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm
işlemler ODA tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki
yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır.
• Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya
anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. Ancak, İlgili
Kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.
• Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının
ortadan kalkması halinde, kişisel veriler ODA tarafından resen veya ilgili kişinin talebi
üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi
tarafından ODA’ya başvurulması halinde;
- İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılmaktadır,
- Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin
aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
temin edilmektedir.
SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞİKİN AÇIKLAMALAR
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ODA tarafından özellikle (i) kamusal ve de ticari
faaliyetlerin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii)
çalışanlarının ve de üyelerinin haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası için Kanun ve
diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.
Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:
• Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması
nedeniyle saklanması,
• Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
• Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ODA’nın
meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

• Kişisel verilerin ODA’nın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla
saklanması,
• Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
• Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri
sahiplerinin açık rızasının bulunması.
İmhayı gerektiren sebepler;
Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, ODA
tarafından resen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:
• Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin
değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,
• Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
• Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan
kalkması,
• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili
kişinin rızasını geri alması,
• İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi,
yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu
tarafından kabul edilmesi,
• Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya
anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın
yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde;
Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel
verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.
6. KİŞİSEL VERİLERİN ODA TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI
USULLERİ
KAYIT ORTAMLARI Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ODA tarafından aşağıdaki tabloda
listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve
uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:
1-) Elektronik ortamlar:
• Kişisel Bilgisayarlar
• Mobil Cihazlar
• Yazılımlar
• Bilgi Güvenliği Cihazları

• Optik Diskler
• Çıkartılabilir Bellekler
• Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi
• Sunucular
2-) Fiziksel ortamlar:
• Birim Dolapları
• ARŞİV
SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği
yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme
amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan
kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak
bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin
işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve ODA’nın belirlediği saklama sürelerinin de
sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi
veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi
amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri
sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen
daha önce aynı konularda ODA’ya yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama
süreleri belirlenmektedir. Söz konusu süreler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu süreler
sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak, mevzuatta öngörülen sürenin sona
ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre
öngörülmemiş olması durumunda, veriler, veri sorumlusu tarafından, 6 aylık periyodlarda
silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Kurum tarafından aksine bir karar alınmadıkça,
kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı ODA
tarafından seçilir. İlgili kişi ODA’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini talep ettiğinde ilgili talep kişisel verilerin işleme şartlarının kalkıp
kalkmadığına göre değerlendirilir. Kişisel verilerin işleme şartları tamamen ortadan kalkmışsa
ODA talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel verilerin
işleme şartları tamamı ortadan kalkmamışsa ilgili talep gerekçesi açıklanarak reddedilir.
Talepler her durumda 30 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili kişiye bildirilir.

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Çalışan

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik
Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet
süresine ve ücrete dair bildirimlere
esas özlük verileri

Hizmet akdinin devamında ve
hitamından itibaren de 10(on) yıl
müddetle muhafaza edilir.

Çalışan

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik
Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet
süresine ve ücrete dair bildirimlere
esas özlük verileri dışında kalan
özlük verileri

Hizmet akdinin devamında ve hitamını
takip eden takvim yılı
yılbaşından itibaren de 10(on)
yıl müddetle muhafaza edilir.

Çalışan

İşyeri Kişisel Sağlık Dosyası İçeriğindeki
Veriler

Hizmet akdinin devamında ve
hitamından itibaren 10(on) yıl
müddetle muhafaza edilir.

Üyeler/ Staj Yeri
Başvurusunda Bulunan
Stajyerler

Üyeler/ Staj Yeri Başvurusunda Bulunan
Stajyerler ile ODA arasındaki
kamusal ilişkinin yürütümüne dair
kimlik bilgisi, iletişim bilgisi,
finansal bilgiler, telefon
aramalarında alınan ses kayıtları,
diploma- ruhsatname bilgisi, eğitim
bilgisi, Üyeler/ Staj Yeri
Başvurusunda Bulunan Stajyerler
çalışanı verileri

Üyeler için ODA ile olan ilişkisi
sebebiyle ODA MUAMELAT
YÖNETMELİĞİ uyarınca
süresiz saklanır, / Staj Yeri
Başvurusunda Bulunan
Stajyerler için bu süre 1 yıldır.

Ziyaretçi

İşlem Güvenliği

Çalışan Adayı

ODA'e ait fiziki mekana girişte alınan
Ziyaretçi'ye ait ad, soyad, T.C.K.N.
ile kamera kayıtları,

2 ay süre ile saklanır.

İnternet Sitesi Ziyaretçisi'ne ait ad, soyad,
e-posta adresi,

2 yıl süre ile saklanır.

Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe
başvuru formunda yer alan bilgiler

En fazla 6 ay olmak üzere özgeçmişin
güncelliğini kaybedeceği süre
kadar saklanır.

Kurum İletişim Faaliyetleri

Üyeler Hakkında Gelen
Şikayetler

ODA’nın İşbirliği İçinde
Olduğu
Kurum/Kuruluş/Firmalar

Çalışan

Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10
Yıl

Şikayet edenin şikayet sürecinde
dilekçesinin ODA’ya ulaşıp ilgili
üye hakkında inceleme
yapılabilmesi için alınan kimlik
bilgisi, iletişim bilgisi
ODA’nın İşbirliği İçinde Olduğu
Kurum/Kuruluş/Firmalar ile ODA
arasındaki ka ticari ilişkinin
yürütümüne dair kimlik bilgisi,
iletişim bilgisi, finansal bilgiler,
telefon aramalarında alınan ses
kayıtları

Kurum/Firma çalışanı verileri
Özlük dosyası oluşturmak için alınan
fotoğraf

KVKK Tarafından Yayınlanan Kişisel
Verileri Koruma Kurumu Kişisel
Veri Saklama Ve İmha Politikası

Süresiz olarak saklanır

ODA’in İşbirliği İçinde Olduğu
Kurum/Firmaların, ODA ile olan
iş/ticari ilişkisi süresince ve sona
ermesinden itibaren Türk
Borçlar Kanunu md.146 ile Türk
Ticaret Kanunu md.82 uyarınca

10 yıl süre ile saklanır.
Hizmet akdinin devamında ve
hitamından itibaren de 5(beş) yıl
müddetle muhafaza edilir.

ODA’nın ilgili kişisel veriyi kullanma amacı sona ermedi ise, ilgili mevzuat gereği ilgili
kişisel veri için öngörülen saklama süresi tabloda yer alan sürelerden fazla ise veya ilgili
konuya ilişkin dava zamanaşımı süresi kişisel yerinin tabloda yer alan sürelerden fazla
saklanmasını gerektiriyorsa, yukarıdaki tabloda yer alan süreler uygulanmayabilecektir. Bu
halde kullanım amacı, özel mevzuat veya dava zamanaşımı süresinden hangisi daha sonra
sona eriyor ise, o süre uygulama alanı bulacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASINA İLİŞKİN USULLER, TEKNİK
VE İDARİ TEDBİRLER
ODA’nın kamusal kapsam da ve bünyesindeki çalışanların istihdamı kapsamında
yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi için veri
işlemenin zorunlu olması, ODA üyesi optisyen - gözlükçülerin müşterilerine karşı hizmetleri,

müşteriler olarak tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla
ilgili ticari mali hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ODA’nın
güvenliğinin sağlanması veya ODA’nın meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine
gerek olması halinde toplanılacak olan kişisel veriler işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi,
erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un
12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, ODA tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik
tedbirler aşağıda sayılmıştır:
İdari Tedbirler:
ODA idari tedbirler kapsamında;
• Saklanan kişisel verilere ODA içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile
sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem
derecesi de dikkate alınır.
• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
• Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel
verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut
sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
• Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve
personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli
eğitimleri verir.
• Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli
denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik
zafiyetlerini giderir.
• Kişisel verilerin bulunduğu ortama göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı,
yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmasını sağlar ve bu ortamlara yetkisiz
giriş çıkışları engeller.
• ODA’nın çalışanları için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
• Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
Teknik Tedbirler:
ODA teknik tedbirler kapsamında;
• Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
• Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin
gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
• Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının
temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

• Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin
kontrolünü sağlar.
• Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında
tutulmasını sağlar.
• Kişisel verilerin yok edilmesini geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak
şekilde sağlar.
• Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı, bilgi
güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korur.
• Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip ederek gerekli
güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını sağlar.
• Özel nitelikli kişisel verilerin aktarıldığı durumlarda;
- Verilerin e-posta ile aktarılması gerekiyor ise bunların şifreli olarak kurumsal e-posta
adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmasını,
- Verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa
kriptografik yöntemler ile şifrelenmesini
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Kişisel Verileri Koruma Komitesi, Politika’nın ilgili iş birimlerine duyurulmasından
ve gereklerinin yerine getirilmesinin takibinden sorumludur. Kişisel Verileri Koruma
Komitesi kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat değişiklikleri, Kurulun düzenleyici
işlemleri ile kararları, mahkeme kararları veya süreç, uygulama ve sistemlerdeki değişiklikler
gibi durumları ilgili iş birimlerinin takip etmesi ve gerekiyorsa iş süreçlerini güncellemeleri
için gerekli duyuruları ve bildirimleri yapar ve Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kurulun
kararları ve düzenlemeleri, mahkeme kararları ve sair yetkili makamların kararlarının ve/veya
taleplerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına yönelik süreçleri
belirler ve ilgili birimlere duyurur.
Kişisel Veri Komitesi bir yönetici, bir idari uzman ve bir teknik uzman olmak üzere üç
kişiden oluşur. Kişisel Veri Komitesinde görevli ODA çalışanlarının unvanları ve görev
tanımları aşağıda belirtilmiştir:
Görev Tanımı

Unvan- Birim

Kişisel Veri Komitesi Yöneticisi
Yönetim Kurulu

:

Kanuna uyumluluk sürecinde
yürütülen projelerde her türlü
planlama, analiz, araştırma, risk
belirleme çalışmalarını yönlendirmek;
Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve
Korunması Politikası ve Kişisel Veri
Saklama ve İmha Politikası uyarınca
yürütülmesi gereken süreçleri
yönetmek ve ilgili kişilerce gelen
talepleri karara bağlamakla
yükümlüdür.

KVK Uzmanı
(Teknik ve İdari)
Birimi

POLİTİKANIN
YAPTIRIMLAR

YÜRÜRLÜĞE

:

İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi
ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri
Komitesi Yöneticisine
raporlanmasından; Kişisel Veri
Komitesi Yöneticisi tarafından
değerlendirilen ve karara bağlanan
ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin
Kişisel Veri Komitesi Yöneticisinin
kararı uyarınca yerine
getirilmesinden; saklama ve imha
süreçlerinin denetiminin
yapılmasından ve bu denetimlerin
Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine
raporlanmasından; saklama ve imha
süreçlerinin yürütülmesinden
sorumludur.

SOKULMASI,

İHLAL

DURUMLARI

VE

• İşbu Politika tüm üyelere ve de çalışanlara duyurularak yürürlüğe girecek ve yürürlüğü
itibariyle tüm iş birimleri, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve kişisel veri işleyen herkes
için bağlayıcı olacaktır.
• Çalışanların politikanın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi ilgili çalışanların
amirlerinin sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu
derhal ilgili çalışanın amiri tarafından bağlı bulunan bir üst amire bildirilecektir.
• Aykırılığın önemli boyutta olması halinde ise üst amir tarafından vakit kaybetmeksizin
Kişisel Verileri Koruma Komitesi’ne bilgi verilecektir.
• Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, İnsan Kaynakları tarafından yapılacak
değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır.
GÜNCELLEME VE UYUM
ODA, 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.

