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ATASAN vrariNa vE KALIP slN.tvi ricannr r,innirno
kigisel verilerin
korunmast kanunu gergevesinde "Veri Sorumlusu" srfatryla faaliyet gdstermektedir.
$irketin agrk
adresi Kargahhanbaba Mahallesi 2.Organize Sanayi Bcilgesi 2.Sokak No:5 Hendek/Sakarya drr.13849
sicil numarasr ile SAKARYA TiCARET VE SANAYi ODASI Miidtirlii[iine kayrth MERSIS
numarasr 0097005 43 5 3 0002 8 ve internet sitesi www.atasanmakina.com.tr dir.

ri$isnr

vERiLERiN KoRUMA KoNUNU NEDIR (K.v.K.K)

7 Nisan 2016 tarihinde yayrmlanarak ytiriirliife giren '6698 Sayrh Kigisel Verilerin Korunmasr
Kanunu', kigisel verilerin iglenmesinde bagta ozelhayatn gizlilipi olmak iizere kigilerin temel hak ve

ozgiirliiklerini korumak ve kigisel verileri iqleyen gergek ve ttizel kigilerin yiikiimliiltikleri ile
uyacaklan kurallarr diizenleme amaclnl tagrmaktadrr. Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde, kigisel
veriler ilgili kiginin agrk rrzas; olmaksrzrn iglenemeyecek; iigiinci.i kigilere ve yurtdrgrna
aktarrlamayacaktrr. \
Kigisel Verilerin Korunmasr Kanununun Amacr Nedir ve Kimleri kapsamaktadrr
Ufuslararasr belgeler, mukayeseli hukuk uygulamalarr ve i.ilkemiz ihtiyaglan goz dniine almmak
suretiyle hazrlanan Kanun ile kigisel verilerin ga[dag standartlarda iglenmesi ve koruma altma
almmast amaglanmaktadrr. Bu kapsamda, Kanunun amacl, kiqisel verilerin iglenme gartlannr, kigisel
verilerin iglenmesinde kigilerin temel hak ve ozgiirliiklerinin korunmasmr ve kigisel verileri igleyen

gergek ve tiizel kigilerin ytikiimli.iltikleri ile uyacaklarr usul ve esaslan dtizenlemektir. Kiginin
ile veri giivenli$inin sa$anmasr da bu kapsamda de[erlendirilmektedir.
Kanunla, kigisel verilerin srnlrsrz bigimde ve geligigi.izel toplanmasr, yetkisiz kigilerin erigimine
agtlmast, ifgasr veya amag dlgt ya da kotiiye kullanrmr sonucu kigilik haklarrnrn ihlal edilmesinin
oniine gegilmesi amaglanmaktadr.
mahremiyetinin korunmasr

Kanun, kigisel verileri iglenen gergek kigilerin bilgilerini veri kayrt sistemine kaydeden gergek ve tiizel
kigiler hakkrnda uygulanrr. Bu dogrultuda, ozel sektorde faaliyet gosteren kuruluglar ile kamu kurum

ve kuruluglan bakrmrndan bir ayrrm yaprlmamrg olup, <ingdri.ilen usul ve esaslarrn tiim kurum ve
kuruluglar agtstndan uygulanmasr benimsenmigtir. Kanunda verisi iglenen gergek kigilerden
bahsedildi[i igin hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamrndadrr.
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vERiLERiN I$LENME AMAqLART

$irketimiz kigisel veri leri
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Bilgi giivenli[i Stireglerinin yi.irtitiilmesi
Qahgan Adaylarrn bagvuru siireglerinin yiiriitiilmesi
Qahganlar igin i9 Akdi ve Mevzuat kaynakh yiikiimli.ili.iklerin yerine getirilmesi
EEitim faaliyetlerinin yi.irtiti.ilmesi
Finans ve muhasebe iglerinin yiiriitiilmesi
ileti$im faaliyetlerinin ytiriitiilmesi
insan kaynaklan siireglerinin yiiriitiilmesi

.
o
o

i$ saEhEr/gtivenligi faaliyetlerinin yiiriiti.ilmesi

Mal-hizmet satrn ahm si.ireglerinin ytiri.ittilmesi
Yetkili kigi , kurum ve kuruluglara bilgi verilmesi

$irketimiz bagta 4857 Sayrh ig Kanunu, 5510 Sayrh Genel Saghk ve Sosyal Sigortalar Kanunu ve
6331 Sayrh I9 Saphfr ve Giivenlili Hakkrnda Kanun olmak iizere ilgili ttim ulusal ve uluslararasr
mevzuat ve bunlara dayah olarak yetkili idareler (Sosyal Gi.ivenlik Kurumu, Qahgma ve i$-fUR
Mi.idi.irlti$i ilgili Bakanhklar vb.) tarafindan yayrnlanmrg olan ikincil diizenlemeler kapsamrndaki
yiiktimliiltiklerin ifasr amacr ile kigisel verilerinizi iglemektedir. Kigisel verileriniz, ilgili mevzuat
kapsammda igveren olarak; girketimizce hizmet/destek/danrgmanhk alman ya da ig birligi yaprlan ya
da proje/program/finansman ortagr olunan yurtigi/yurtdrg/uluslararasr, kamu/<izel kurum ve
kuruluglar, girketler ve sair 3. kigiya da kuruluglara aktarrlabilecektir.

rigisnl

vERiLERi TopLAMANTN voNrnvrl,ERi vE HUKUTi snnnni

Kiqisel verileriniz KVKK m.4'te yer alan ilkelere ve
olarak iglenmektedir.

KVKK m.5 ve m.6'da yer alan

gartlara uygun

MADDE 4 Kigisel veriler, ancak bu Kanunda ve difer kanunlarda iingiiriilen usul ve esaslara
uygun olarak iglenebilir.
Kigisel verilerin iglenmesinde agalrdaki ilkelere uyulmasr zorunludur

1. Hukuka ve diiriistli.ik kurallanna uygun olma.
2. Do[ru ve gerektilinde gi.incel olma.
3. Belirli, agrk ve me$ru amaglar igin iglenme.
4. iglendikleri amagla baglantrh, srnrrh ve <ilgtilii olma
5. ilgili mevzuatta cingori.ilen veya iglendikleri amag igin gerekli olan siire kadar muhafaza
edilme.

MADDE 5 Kigisel veriler ilgili kiginin agrk rrzasr olmaksrzrn iglenemez. Agaprdaki gartlardan
birinin varhlr h6linde, ilgili kiginin agtk rzasr aranmaksrzrn kigisel verilerinin iglenmesi miimkiindiir:

L Kanunlarda agrkga ongori.ikiresi.
2. Fiili imkAnsrzhk nedeniyle rtzasrnr agrklayamayacak
3.
4.
5.
6.

durumda bulunan veya nzasma hukuki
gegerlilik tantnmayan kiginin kendisinin ya da bir bagkasrnrn hayatr veya beden biiti.inli.i[iintin
korunmasr igin zorunlu olmasr.
Bir sdzlegmenin kurulmasr veya ifasryla do[rudan do!ruya ilgili olmasr kaydryla, sdzlegmenin
taraflarna ait kigisel verilerin iglenmesinin gerekli olmasr.
Veri sorumlusunun hukuki yi.iki.imliilii[iinii yerine getirebilmesi igin zorunlu olmasr
Bir hakkrn tesisi, kullantlmast veya korunmasr igin veri iglemenin zorunlu olmasr,
itgiti tiginin temel hak ve ozgiirtiiklerine zarar vermemek kaydryla, veri sorumlusunun me;ru
menfaatleri igin veri iglenmesinin zorunlu olmasr.

MADDE 6 6zel nitetikli kigisel verilerin iglenme gar{larr;

1.

2.
3.

Kigilerin rkt, etnik kokeni, siyasi diigiincesi, felsefi inancr, dini, mezhebi veya di[er
inanglart, krhk ve kryafeti, dernek, vakrf ya da sendika i.iyeli[i,'sa!h!r, cinsel hayat\ ceza
mahk0miyeti ve giivenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ozel
nitelikli kigisel veridir,
Ozel nitelikli kigisel verilerin, ilgilinin agrk nzasr olmakszm iglenmesi yasaktrr.
Birinci fikrada sayrlan saflrk ve cinsel hayat drgrndaki kigisel veriler, kanunlarda
dngdrtilen hdllerde ilgili kiginin agrk rzasr aranmakszrn iglenebilir. Salhk ve cinsel
hayata iligkin kiqisel veriler ise ancak kamu salhlmm korunmasr, koruyucu hekimlik,
trbbi teghis, tedavi ve bakrm hizmetlerinin yiiriitiilmesi, saflrk hizmetleri ile finansmanrnm

4.

planlanmasr ve yonetimi amacryla, sr saklama yiikiimliilii[ii altrnda bulunan kigiler veya
yetkili kurum ve kuruluglar tarafindan ilgilinin agrk rrzasr aranmakszrn iglenebilir.
Ozel nitelikli kigisel verilerin iglenmesinde, ayrrca Kurul tarafindan belirlenen yeterli
<inlemlerin almmasr sarttr.

Kigisel Verilerin Korunmasrna Yiinelik Haklarrnz

.
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Ki$isel verilerinizin iglenip iglenmedi[ini ogrenme,
Kigisel verileriniz iqlenmigse buna iligkin bilgitalep etme,
Kigisel verilerinizin iglenme atrlaclnr ve bunlann amaclna uygun kullanrhp kullanrlmadrlrnr
ciSrenme,

'
'

Yurt iginde veya yurt drgrnda kigisel verilerinizin aktanldr$r tigiincti kigileri bilme,
Kiqisel verilerinizin eksik veya yanlrg iglenmig olmasr h6linde bunlann dtizeltilmesini isteme
ve bu kapsarnda yaprlan iqlemin kigisel verilerinizin aktanldrlr tigi.incii kigilere bildirilmesini

'

Ki$isel verilerin korunmast kanunu ve ilgili di[er kanun hi.iktimlerine uygun olarak iqlenmig
olmasma ra[men, iglenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasr hAlinde kigisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yaprlan iglemin kigisel verilerinizin
aktar rldr I r i.igiincii ki g i I ere bil diri I mesini isteme,
Iglenen verilerin mtinhasrran otomatik sistemler vasrtaslyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya grkmasr durumunda buna itiraz etme,
Kigisel verilerinizin kauuna ayktn olarak iglennresi sebebiyle zarara u[ramanrz hdlinde zararrn
giderihnesini talep etme.

isteme.

'
'

Talep,

istek

qikayet durumunda internet sitemizde bulunan girCi TALEP VE
tar afrmrza i lete bi I irsiniz
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