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1. Giriş
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel
verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep
etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile kişisel verilerin
işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek
ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda
hazırlanan bu Politika’nın amacı KVK Kanunu ve sair düzenlemeler doğrultusunda kişisel
verilerin korunmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve kişisel veri sahiplerinin haklarına ilişkin
usul ve esasların belirlenmesidir.

2. Amaç
Schmitz Cargobull Treyler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması,
İşlenmesi, Aktarılması ve Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarına ilişkin Politika (“Politika”),
Schmitz Cargobull Treyler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”, “Şirketimiz”)
tarafından gerçekleştirilmekte olan kişisel verileri koruma, işleme, ve aktarma faaliyetlerinin
usul ve esaslarının belirlenmesi ve kişisel veri sahiplerinin sahip oldukları hakların etkin bir
şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
Şirket, Stratejik Planda belirlenen misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; Şirketimiz
çalışanları, çalışan adayları, şirket ortağı çalışanları, müşteriler, müşteri adayları, ziyaretçiler,
tedarikçi çalışanları ve tedarikçi yetkililerine ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası
sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) ve diğer ilgili
mevzuata uygun olarak korunmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve kişisel veri sahiplerinin
haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir.
Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin iş ve işlemler ve kişisel veri
sahiplerinin sahip oldukları hakların etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanmasına yönelik
işlemler Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan politikaya uygun olarak
gerçekleştirilir.

3. Kapsam
İşbu Politika’nın kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde
kategorize edilmiştir:
Çalışanlar
Çalışan Adayları
Şirket Ortağı
Çalışanları

Şirket’e bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören
tüm gerçek kişiler
Şirket'e iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla
özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Şirket'e erişilebilir kılan gerçek
kişiler
Şirket ortağı Alman Şirketi Schmitz Cargobull AG ile yürütülen
ilişki kapsamında kişisel verileri elde edilen gerçek kişi Şirket
ortağı çalışanları

Müşteriler/ Müşteri
Adayları
Ziyaretçiler
Tedarikçi
Çalışanı/Tedarikçi
Yetkilisi

Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın
Şirket tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri
dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
Şirket'in tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişiler
Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın
Şirket tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri
dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

4. Tanımlar
İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:
Açık rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür
iradeyle açıklanan rıza
Elektronik ortam
Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği,
okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar
Çalışan
Şirket'e bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören
tüm gerçek kişiler
Çalışan adayı
Şirket'e iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla
özgeçmişini ve ilgili bilgilerini Şirket'e erişilebilir kılan gerçek
kişiler
Tedarikçi
Şirket'e ürün ya da hizmet sunan kişiler
Müşteri
Şirketten ürün ya da hizmet alan kişiler
Kişisel Sağlık
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
Verileri
sağlık bilgisi
Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel verilerin
işlenmesi

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

Schmitz Cargobull
Treyler Sanayi ve
Ticaret Limited
Şirketi Kişisel
Verilerin
Korunması,
İşlenmesi,
Aktarılması ve
Kişisel Veri
Sahiplerinin
Haklarına ilişkin
Politika
KVK Kanunu
KVK Kurulu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda
Şirketimiz tarafından hazırlanmış Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi,
Aktarılmasına ilişkin usul ve esasları ve Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını
belirleyen işbu Politika

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu
Veri Sorumluları
Sicili Hakkında
Yönetmelik
Özel Nitelikli Kişisel
Veri
Veri İşleyen
Kişisel Veri Sahibi
Kişisel Veri Sahibi
Başvuru Formu
Veri Sorumlusu
İrtibat Kişisi

Ziyaretçi
Veri Sorumluları
Sicili

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
30.12.2017 tarihli 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Yönetmelik
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi
işlenen gerçek kişi
Şirket bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin
başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan
gerçek veya tüzel kişi
Türkiye'de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu
tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için
de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, KVK Kanunu ve bu
Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler
kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi
sağlamak amacıyla Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt esnasında
bildirilen gerçek kişiyi
Şirket'in tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişiler
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri
sorumluları sicili

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca, 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 kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. Şirketimiz tarafından Kişisel
Veriler, sadece KVK Kanunu’nda ve diğer Kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak
işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
Şirketimiz, Anayasa başta olmak üzere, KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak,
kişisel verileri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
yürütür. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma, kişisel verilerin işlenmesinde
kanunlarla ve diğer hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere uygun hareket edilmesi
zorunluluğunu ifade etmektedir. Hukuka uygunluk, genel olarak hukuk normlarına,
evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata uygunluktur. Dürüstlük kuralına uygun olma
ilkesi uyarınca Şirketimiz, veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, kişisel veri

sahiplerinin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almakta, veri işleme amacı
doğrultusunda mümkün olan en az miktarda veri işlemekte, kişisel veri sahiplerinin
beklemediği ve beklemesinin de gerekmediği sonuçların ortaya çıkmasını önleyici
şekilde hareket etmektedir. Şirketimiz bilgilendirme ve uyarı yükümlülüklerine uygun
hareket ederek kişisel veri sahipleri için söz konusu veri işleme faaliyetini şeffaf
kılmaktadır.
b. Doğru ve gerektiğinde güncel olma
Şirketimiz kendi çıkarları, kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin
korunması, Şirketimizin ve kişisel veri sahiplerinin maddi ve manevi zarar görmemesi
için Şirketimiz işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olması ilkesi doğrultusunda
hareket etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin kişisel veri elde ettiği kaynaklar
belirlidir, kişisel verilerin toplandığı kaynakların doğruluğu test edilmektedir, kişisel
verilerin doğru olmamasından kaynaklı talepler göz önünde bulundurulmaktadır ve bu
kapsamda makul önlemler Şirketimiz tarafından alınmaktadır.
c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
Kişisel verilerin işlenme amaçlarının belirli, meşru ve açık olması ilkesi;
- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri sahipleri tarafından açık bir şekilde
anlaşılabilir olmasını,
- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hangi hukuki işlem şartına dayalı olarak
gerçekleştirildiğinin tespit edilmesini,
- Kişisel veri işleme faaliyetinin ve bu faaliyetin gerçekleştirilme amacının
belirliliğini sağlayacak detayda ortaya konulmasını sağlamaktadır.
Şirketimiz, kişisel veri işleme faaliyetlerini kişisel verilerin belirli, açık ve meşru
amaçlar için işlenmesi ilkesi doğrultusunda yürütmektedir. Amacın meşru olması,
Şirketimizin işlediği verilerin, Şirketimizin yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu
hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda
Şirketimiz, kişisel veri işleme faaliyetine başlamadan kişisel veri işleme amacını açık
ve kesin olarak belirlemekte, belirlediği bu amacın meşru olup olmadığını
değerlendirmekte, belirlediği amacın meşru olması halinde kişisel verileri işlemekte ve
kişisel veri sahiplerine hangi amaç doğrultusunda kişisel verilerini işlediğini
bildirmektedir. Şirketimiz, kişisel veri sahibine belirttiği amaçlar dışında, başka
amaçlarla veri işlememektedir.
d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
Şirketimiz, kişisel veri işleme faaliyetlerini kişisel verilerin işlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi doğrultusunda yürütmektedir. Şirketimiz işlenen
verilerin belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olması halinde veri
işlemekte, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel
verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Yine, Şirketimiz sonradan ortaya çıkması
muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işleme yoluna gitmemektedir.
Şirketimiz ölçülülük ilkesi uyarınca, veri işleme ile gerçekleştirilmesi istenen amaç
arasında makul bir dengenin bulunması halinde kişisel veri işleme faaliyetlerini
yapmaktadır. Yani, Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetini, kişisel veri işleme amacını
yerine getirecek ölçüde olması halinde yerine getirmektedir.
e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme

Şirketimiz, kişisel veri işleme faaliyetlerini kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen
veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkesi
doğrultusunda yürütmektedir. Kişisel verilerin saklanması için amaçla sınırlılık ilkesi
uyarınca Şirketimiz tarafından belirlenen saklama sürelerinin yanı sıra, Şirketimizin tabi
olduğu ilgili mevzuat kapsamında da belirlenmiş saklama süreleri mevcuttur. Buna
göre, Şirketimiz, ilgili kişisel veriler için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye
riayet edecek, eğer böyle bir süre öngörülmemişse verileri ancak işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar saklayabilecektir.
Mevzuat kapsamında öngörülen bu sürelere uyum için yapılan saklama faaliyetleri
Şirketimiz tarafından belirlenen saklama sürelerini aşıyorsa, mevzuat kapsamında
öngörülen bu sürelere uyum için yapılan saklama faaliyetleri yalnızca ilgili mevzuatta
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekle sınırlı bir saklama ve işleme faaliyeti olarak
Şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir
sebep bulunmaması halinde, o veri silinecek, yok edilecek ya da anonim hale
getirilecektir. İleride tekrar kullanılabileceği düşünülerek ya da herhangi bir başka
gerekçe ile kişisel verilerin muhafaza edilmesi yoluna gidilemeyecektir.
Şirketimiz tarafından Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt gerçekleştirilmiştir ve Şirketimiz
işlediği kişisel veri kategorilerinin işlenme amaçları için gerekli azami süreleri Veri
Sorumluları Sicili’ne yaptığı kayıtta belirtmiştir.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
6.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel verilerin işlenmesi KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde sayılan hallerden en az birinin
bulunması durumunda mümkündür. Buna göre aşağıdaki hallerden en az birinin varlığı halinde
Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olacaktır:
a. Kişisel veri sahibinin açık rızasının varlığı: Açık rıza, kişisel veri işleme şartlarından
birisidir. Şirketimiz tarafından veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesinde öncelikle
diğer veri işleme şartlarından birine dayanılıp dayanılmadığı değerlendirilmekte, diğer
veri işleme şartlarından hiçbirisi yoksa kişisel veri sahibinin açık rızasının alınması
yoluna gidilmektedir.
b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kişisel veri işlenmesiyle ilgili herhangi bir kanunda
açık bir hüküm varsa veya açık bir hüküm ile ikincil mevzuata yönlendirme yapılmışsa
bu durumda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
c. Fiili imkânsızlık: Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda
bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde
kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
d. Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması: Bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda kişisel veri sahiplerinin bu amaçla
sınırlı olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.
e. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması:
Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu
olduğu hallerde kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri işlenebilecektir.
f. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Kişisel veri
sahibinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde

kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verileri işlenebilecektir. Şirketimiz bu şarta dayalı
olarak kişisel verileri işlerken kişisel veri sahibinin alenileştirme iradesi olup olmadığını
kontrol etmekte, kişisel veri sahibinin alenileştirme iradesinin var olması durumunda
Şirketimiz kişisel veri sahibinin alenileştirme iradesinin amacı dışında kişisel verileri
kullanmamaktadır.
g. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması:
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde kişisel veri
sahibinin kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.
h. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Kişisel veri
sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirketimizin meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda kişisel veri sahibinin
verilerinin işlenmesi mümkündür.
Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sınırlı sayıda sayılmış
olup, bu şartlar genişletilemez. Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin,
açık rıza dışında bir dayanakla yürütülmesi mümkün iken açık rızaya dayandırılması, aldatıcı
ve hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olacağından, kişisel veri işleme, Kanunda bulunan açık
rıza dışındaki şartlardan birine dayanıyorsa, bu durumda Şirketimiz tarafından kişisel veri
sahibinden açık rıza alınmayacaktır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme
faaliyetinin amacının öncelikli olarak açık rıza dışındaki işleme şartlarından birine dayanıp
dayanmadığı değerlendirilmekte, eğer bu amaç KVK Kanunu’nda belirtilen açık rıza dışındaki
şartlardan en az birini karşılamıyorsa, bu durumda veri işleme faaliyetinin devamı için
Şirketimiz tarafından kişisel veri sahibinin açık rızasının alınması yoluna gidilmektedir.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
KVK Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık
rızası ile ya da KVK Kanunu’nda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir.
KVK Kanunu’nda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar;
kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları,
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel
verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.
KVK Kanunu, özel nitelikli kişisel veriler arasında da bir ayrım yapmıştır. Buna göre sağlık ve
cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ile bunlar dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin,
açık rıza olmaksızın işlenebileceği haller farklı düzenlenmiştir.
KVK Kanunu’na göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veri sahibinin açık rızası
dışında aşağıdaki hallerde mümkündür:
▪

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda
öngörülen hallerde,

▪

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak 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
işlenebilir.

Ayrıca KVK Kanunu ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından, Kurul tarafından
belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartı getirilmiştir. "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin
İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel
Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı uyarınca Şirketimiz
tarafından aşağıda belirtilen önlemler alınmaktadır:
Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli,
yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedür belirlenmiştir,
1-

2- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,
a) KVK Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında
düzenli olarak eğitimler verilmekte,
b) Gizlilik sözleşmeleri yapılmakta,
c) Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak
tanımlanmakta,
ç) Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmekte,
d) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal
kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından kendisine tahsis edilen envanter iade
alınmakta,
3- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik
ortamlarda,
a) Veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte,
b) Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmakta,
c) Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmakta,
ç) Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli
güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmakta,
d) Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri
yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test
sonuçları kayıt altına alınmakta,

e) Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi
sağlanmakta,
4- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel
ortamlarda,
a) Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik
önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından
emin olunmakta,
b) Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmekte,
5- Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa
a) Veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmakta,
b) Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik
yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmakta,
c) Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular
arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmekte,
ç) Veriler kağıt ortamı yoluyla aktarılıyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler
tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizlilik dereceli
belgeler” formatında gönderilmektedir.
6- Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet
sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini
temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de uygulanmaktadır.

6.3. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Kategorizasyon
Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri
Kişisel Veri
Açıklaması
Kategorisi
Kimlik Bilgisi

Ad soyad
Anne - baba adı
Doğum tarihi
Doğum yeri
Medeni hali
Nüfus cüzdanı seri sıra no
T.C. kimlik no
Cinsiyet
Uyruk

İlgili Kişisel Verinin İlişkili
Olduğu
Veri
Sahibi
Kategorisi
Çalışanlar,
Müşteriler,
Müşteri Adayları, Tedarikçi
Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi,
Ziyaretçiler,
Çalışan
Adayları,
Şirket
Ortağı
Çalışanları

İmza
Elektronik imza
Kimlik belgesi son geçerlilik tarihi
Sürücü belgesi veriliş tarihi
Sürücü belgesi geçerlilik tarihi
Sürücü sicil numarası
Sürücü belgesi sınıf veriliş tarih
Sürücü belgesi sınıf geçerlilik tarihi
İletişim Bilgisi

Müşteri İşlem
Bilgisi
Özlük

Mesleki Deneyim
Bilgisi

Risk Yönetimi
Bilgisi
Finansal Bilgi
Hukuki İşlem
Bilgisi
Pazarlama Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail, faks Çalışanlar,
Müşteriler,
numarası gibi bilgiler, KEP adresi Müşteri Adayları, Tedarikçi
verileri
Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi,
Ziyaretçiler,
Çalışan
Adayları,
Şirket
Ortağı
Çalışanları
Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş Müşteriler,
Tedarikçi
bilgisi, talep bilgisi, Banka İBAN Yetkilisi
bilgileri, faaliyet belgesi, vergi levhası
Bordro bilgileri
Çalışanlar, Çalışan Adayları
Disiplin soruşturması
İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları
Özgeçmiş bilgileri
Performans değerlendirme raporları
Banka İBAN bilgileri

Diploma bilgileri
Gidilen kurslar
Meslek içi eğitim bilgileri
Sertifikalar
Transkript bilgileri
Geçmiş iş deneyimleri bilgileri
Referans bilgileri
Yabancı dil bilgisi
Bilgisayar programları bilgisi
Hobiler
Ticari,
teknik,
idari
risklerin
yönetilmesi için işlenen bilgiler
Bilanço bilgileri, finansal performans
bilgileri, kredi ve risk bilgileri
Adli makamlarla yazışmalardaki
bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler
Alışveriş geçmişi bilgileri, kampanya
çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Çalışanlar, Çalışan Adayları

Müşteriler, Müşteri Adayları,
Şirket Ortağı
Müşteriler, Müşteri Adayları,
Şirket Ortağı
Çalışanlar, Müşteriler
Müşteriler, Müşteri Adayları

Fiziksel Mekan
Güvenliği
Görsel ve İşitsel
Kayıtlar
Ceza
Mahkumiyeti ve
Güvenlik
Tedbirleri
Sağlık Bilgileri

İşlem Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış Çalışanlar, Çalışan adayı,
kayıt bilgileri, kamera bilgileri
Müşteri Adayı, Müşteri,
Ziyaretçi
Görsel kayıtlar
Çalışanlar, Çalışan adayı,
Müşteri Adayı, Müşteri,
Ziyaretçi
Adli sabıka kaydı
Çalışanlar

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan Çalışanlar, Ziyaretçi
grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri,
kullanılan cihaz ve protez bilgileri,
özel sağlık sigortası poliçe bilgileri,
çalışan sağlık raporları
IP adres bilgileri, internet sitesi giriş Çalışanlar, Şirket Ortağı
çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri

7. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları
Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9.
maddelerinde düzenlenmiş olup kişisel veri sahibinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel
verileri yurtiçi ve yurtdışındaki işbu Politika’nın 10.3. numaralı maddesinde belirtilen üçüncü
kişilere Şirketimiz tarafından aktarılmaktadır.

7.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılması için aşağıdaki
hallerden birinin bulunması gerekmektedir:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Kişisel veri sahibinin açık rızasının alınması,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
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,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel nitelikli kişisel verilerin Şirketimiz tarafından yurtiçinde aktarılabilmesi için ise; aşağıdaki
hallerden birinin bulunması gerekmektedir.
▪

Kişisel veri sahibinin açık rızasının alınması,

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından
kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise 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

▪
▪

7.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı
Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için 6698 sayılı Kanunda belirlenmiş şartlar aşağıda
detaylandırılmıştır:
-

Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması: Kişisel veri sahibinin açık
rızası var ise kişisel verinin yurtdışına aktarılması mümkündür.
Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli
korumaya sahip ülkeler arasında sayılması:

a) Aktarılacak veri özel nitelikli kişisel veri değilse;
6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen şartlardan birinin
varlığı gereklidir. Bu şartlar şunlardır;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
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,
▪ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
▪ Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
▪ Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
▪ Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
b) Aktarılacak veri özel nitelikli kişisel veri ise;
▪
▪

6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin
varlığı gereklidir. Bu şartlar şunlardır;
▪
▪

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunda açıkça
öngörülmesi halinde,
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler 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 işlenmesi halinde

yeterli korumaya sahip ülkelerden birine kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın
aktarılabilecektir.
•

•

Yeterli korumanın bulunmadığı bir ülkeye kişisel veri aktarımında;

Kişisel veri özel nitelikli kişisel veri değilse 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2
nci fıkrasında , özel nitelikli kişisel veri ise 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3
üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı.
Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı
olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması

halinde yeterli korumaya sahip olmayan ülkelerden birine kişisel veri sahibinin açık rızası
aranmaksızın aktarılabilecektir.

7.3.

Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika doğrultusunda
kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen kişi gruplarına işbu Politika’da
belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilir:
• Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar,
ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara hukuki yetkileri çerçevesinde
talep ettikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
• Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde ve iç denetim sebebiyle Şirket ortağı Almanya’da
faaliyet gösteren Schmitz Cargobull AG’ye
• Çalışanlar için iş akdinden kaynaklı yükümlülüklerin, mal hizmet satım alım süreçlerinin
ve şirket faaliyetlerinin yerine getirilmesi için Şirket’in çalıştığı bankalar,
• Çalışanlar için iş akdinden ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
Şirket’in çalıştığı Bordro Firması,
• Çalışanlar için özel sağlık sigortası yapılması için özel sağlık sigortası Şirketi’ne,
• İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için Şirket’in çalıştığı temizlik hizmeti veren firmaya ve
yemek hizmeti veren firmaya
• Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, denetim, finans ve muhasebe işlerinin
yürütülmesi için Şirket’in çalıştığı Bağımsız Denetim Firması’na
• Fiziksel mekan güvenliğinin temini için kamera kayıtları CEBİR İSG Firması’na

8. Şirketimizin Aydınlatma Yükümlülüğü
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması
sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini kişisel
verilerini işlediği her durumda aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz aşağıdaki konularda
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:
a. Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket'imizin unvanı
b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

d. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
e. Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen diğer hakları
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin kişisel veri işleme amaçları değiştiğinde, veri
işleme faaliyetinden önce değişen amaç için veri işleme faaliyeti ayrıca yerine getirilmektedir.
Kişisel verilerin kişisel veri sahibinden elde edilmemesi halinde;
a) Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
b) Kişisel verilerin kişisel veri sahibi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk
iletişim kurulması esnasında,
c) Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının
yapılacağı esnada kişisel veri sahibini aydınlatma yükümlülüğü Şirketimiz tarafından yerine
getirilmektedir.

9. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
9.1. Başvuru Hakkı
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri Schmitz Cargobull Treyler
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla Şirket'imize
başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini iletebilmeleri
ve sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri için öncelikle Şirketimize başvurmaları
zorunludur. KVK Kanunu uyarınca, kişisel veri sahipleri Şirketimize başvurmadan Kurula
şikayet yoluna veya doğrudan yargı yoluna gidemezler. Şirketimize başvurusu zımnen veya
açıkça reddedilen kişisel veri sahibi KVK Kurumuna şikayette bulunabilir veya doğrudan yargı
yollarına başvurabilir.

9.2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını
ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

a. Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin
yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya
aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
b. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
c. Kişisel verilerinin 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.
d. Kişisel verilerinin 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 istihbarı
faaliyetler kapsamında işlenmesi.
e. Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahipleri, zararın
giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri
sürmeleri mümkün olamayacaktır:
a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.
b. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c. 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.
d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik
ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.3. Cevap Verme Usulü
Şirketimiz kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük
kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almıştır.
KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirket'imiz, kişisel veri sahibinin yapmış olduğu
başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracaktır. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunu kabul edecek veya
gerekçesini açıklayarak reddedecektir. Şirketimiz, cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak
veya elektronik ortamda bildirecektir. Kişisel veri sahibinin talebinin kabul edilmesi halinde
Şirketimiz tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilecektir ve kişisel veri sahibine
bilgi verilecektir. Kişisel veri sahibinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya
kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz
tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun,
Şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret kişisel veri sahibine iade edilir.

10.1.Şirket İçerisinde Kamera ile İzleme

Şirketin ve çalışanlarının güvenliğini sağlama, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi
kayıtlarının oluşturulması amacıyla Şirketimiz içerisinde kamera ile izleme
gerçekleştirilmektedir.
KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, Şirket'imiz tarafından kamera ile
izleme faaliyetine ilişkin olarak internet sitemizde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin
yapıldığı alanların girişlerine izleme yapıldığına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır.
Kişinin mahremiyetine müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu
olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanımız ve
ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları
erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi
ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

10.2.Şirketi Ziyaret Eden Müşteri Giriş – Çıkışları
Şirketin ve çalışanlarının güvenliğini sağlama, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi
kayıtlarının oluşturulması amaçlarıyla Şirket'imizi ziyaret eden misafirlerimizin kişisel
verilerini işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir.

11. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisinin Yükümlülükleri ile Veri Sorumluları
Sicili Hakkında
T.C. Resmi Gazete'de yayınlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile Veri
Sorumluları Sicili'ne yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Veri
Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca, Şirketimiz, Veri Sorumluları Sicili'ne
kaydolmak zorundadır. Şirket VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiştir.
Şirketimiz, Veri Sorumluları Sicili'ne sunulan ve Veri Sorumluları Sicili'nde yayınlanan
bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından sorumludur. Şirket'in Veri
Sorumluları Sicili'ne kaydolması KVK Kanunu kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ortadan
kaldırmaz.
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesi uyarınca, Şirket kendisi bir tüzel
kişi olarak Veri Sorumlusu'dur. Türkiye'de yerleşik olan Şirket, KVK Kanunu kapsamındaki
yükümlülüklerini Şirket'i temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya
kişiler aracılığıyla yerine getirir. Şirket'i temsile yetkili organ da, bu kapsamda yerine
getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir.
Türkiye'de yerleşik olan Şirketimiz, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt esnasında İrtibat Kişisi
bilgilerini Veri Sorumluları Sicili'ne işlemiştir. İrtibat kişisi, Şirket'i KVK Kanunu ve Veri
Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir. İrtibat
Kişisi, kişisel veri sahiplerinin Şirket'e yönelteceği taleplerin cevaplandırılması konusunda
iletişimi sağlar.

11.1. Veri Sorumluları Sicili'e Kayıtta İstisna Uygulanacak Haller
Aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından Şirket'in bu faaliyetleri Veri
Sorumluları Sicili'ne kayıt etme ve bildirme yükümlülüğü yoktur.

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
b) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
c)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,
ç)Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.

12.Politika’nın Yayınlanması ve Saklanması
Politika, ıslak imzalı (basılı kağıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda
yayımlanır. Şirket’in internet sitesinden www.cargobull.com.tr ve şirket içerisinde ortak
kullanım alanlarından Politika’nın en güncel haline ulaşılmaktadır.

13. Politika’nın Güncellenme Periyodu
Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

14. Politika’nın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması
Politika, Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.
Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları iptal
edilerek imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Şirketimiz tarafından saklanır.

