Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası
Amaç
Bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş.
(“Şirket”) tarafından, bu Politika’nın dayanağı yasal Mevzuat’a uygun olarak çalışanlara ait özel
nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik usul ve esasları belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.
Kapsam
Bu Politika, Şirket’in çalışanlarına ve tedarikçi çalışanlarına ait özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
süreçlerini kapsamaktadır.
Yukarıda belirtilen ilgili kişi gruplarına, bu Politika’nın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece birtakım
hükümleri de uygulanabilecektir.
Dayanak
Bu Politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili
Hakkında Yönetmelik ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca
Alınması Gereken Yeterli Önlemler" başlıklı Kurul kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda bu Politika ile yürürlükte bulunan mevzuat
arasında farklılık bulunması halinde Mevzuat hükümleri öncelikle uygulanacaktır.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kayıt Ortamları
Veri sahiplerine ait özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda,
başta KVKK hükümleri olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği
prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:
a) Teknik kayıt ortamları:
1. Şirket adına kayıtlı bilgisayarlar ve sunucular,
2. Ağ üzerinden veri saklanması için kullanılan paylaşımlı/paylaşımsız disk sürücüleri,
3. Bulut hizmetleri.
b) Teknik olmayan veri kayıt ortamları:
1. Kâğıtlar,
2. Birim Dolapları.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak
İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler
Şirket özel nitelikli kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmesini ve
imha edilmesini sağlamak amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilere ilişkin alınan ilave teknik ve idari tedbirler şunlardır:
•

•

Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve
uygulanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve
KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

•

Özel nitelikli kişisel veriler için güncel şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı
birimlerce yönetilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde alınan teknik ve idari tedbirlere ilişkin detaylı bilgiler şirket
tarafından yayınlanmış olan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”nda yer almaktadır.
İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verileri Kategorileri
Şirketimizce çalışanlara ve/veya tedarikçi çalışanlarına ait işlenen özel nitelikli kişisel veri kategorileri
aşağıdaki gibidir:
KİŞİSEL VERİ KATEGORİ İÇERİĞİNDEKİ KİŞİSEL
SAKLAMA
İMHA SÜRESİ
KATEGORİSİ
VERİLER
SÜRESİ
Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu İşten ayrılma
Saklama
Sağlık Bilgileri bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan tarihinden itibaren en
Süresinin
cihaz ve protez bilgileri
az 15 yıl
Dolmasını
Takiben 6 Ay
Ceza
İş İlişkisinin Sona
İçerisinde
Mahkumiyeti ve
Ermesinden İtibaren
Adli sicil kaydı
Güvenlik
10 yıl
Tedbirleri

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Çalışanlara ve tedarikçi çalışanlarına ait özel nitelikli kişisel veriler Anayasa’nın 20. maddesine ve
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:
●
●
●
●
●
●
●
●

Denetim/Etik faaliyetlerinin yönetilmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması
Çalışanlara ilişkin özel nitelikli kişisel veriler işlenme amaçlarıyla sınırlı olmak kaydıyla aşağıda
bulunan gerçek veya tüzel kişi gruplarına aktarılabilmektedir:
•
•
•

İş Ortakları
Tedarikçiler
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İmhası
Özel nitelikli kişisel verilerin imhasına ilişkin tüm bilgi ve prosedürlere Şirket tarafından yayınlanmış
olan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” üzerinden ulaşabilirsiniz.
Güncelleme Tablosu
Bu Politika’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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