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1.

AMAÇ VE KAPSAM

Kanunlara ve hukuk düzenine uyum konusunda azami özeni göstermeyi benimsemiĢ
olan Seyir Mobil Yazılım Elektronik Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.ġ. (“Seyir
Mobil” veya “ġirket”), kiĢisel verilerin iĢlenmesi ve korunmasına iliĢkin mevzuata uyum
açısından da gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine iliĢkin sistemleri kurmaktadır.
Seyir Mobil, kiĢisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Politikası ile
yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK
Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumuna iliĢkin temel prensipler belirlenmektedir.
ġirket KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile benimsediği veri güvenliği ilkeleri
sürdürülebilir kılınmıĢ olacaktır.
Seyir Mobil KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi ve Korunması Politikası (“Seyir Mobil KVK
Politikası”) ile ġirket tarafından kiĢisel verilerin korunmasında, iĢlenmesinde
saklanmasında ve imhasında benimsenen ilkeler düzenlenmektedir.
ġirket çalıĢanları, çalıĢan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü
kiĢilere ait kiĢisel veriler Seyir Mobil KVK Politikası kapsamında olup; ġirketin sahip
olduğu ya da ġirket tarafından yönetilen kiĢisel verilerin iĢlendiği tüm kayıt ortamları ve
kiĢisel veri iĢlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır. ġirket tarafından
otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla gerçekleĢtirilen, kiĢisel verileri iĢlenen gerçek kiĢilere yönelik olmakla
birlikte, Seyir Mobil çalıĢanlarının kiĢisel verilerinin korunmasına iliĢkin hususlar
“KiĢisel Verilerin Korunması Hakkında ÇalıĢan Aydınlatma ve Muvafakat Metni”
içerisinde ayrıca düzenlenmektedir.
2.

HEDEF

Seyir Mobil KVK Politikası ile ġirket bünyesinde kiĢisel verilerin hukuka uygun olarak
iĢlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluĢması hedefi doğrultusunda gerekli
sistemleri oluĢturmak ve mevzuata uyumu temin etmek için gereken düzenin kurulması
amaçlanmaktadır.
3.

TANIMLAR

Seyir Mobil KVK Politikası’nda kullanılan ve önem teĢkil eden tanımlar aĢağıda yer
almaktadır:
Alıcı Grubu

Veri sorumlusu tarafından kiĢisel verilerin aktarıldığı
gerçek veya tüzel kiĢi kategorisi.

Açık Rıza

Belirli bir konuya iliĢkin, bilgilendirilmeye dayanan ve
özgür iradeyle açıklanan rıza.

Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ

10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak
yürürlüğe
giren
Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ.

ÇalıĢan(lar)

Seyir Mobil çalıĢan(lar)ı.

Elektronik Ortam

KiĢisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluĢturulabildiği,
okunabildiği, değiĢtirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
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Elektronik Olmayan
Ortam

Elektronik ortamların dıĢında kalan tüm yazılı, basılı,
görsel vb. diğer ortamlar.

ÇalıĢan KVK Aydınlatma
ve Muvafakat Metni

Seyir Mobil çalıĢanlarının kiĢisel verilerinin korunmasına
ve iĢlenmesine iliĢkin ilkelerin düzenlendiği “KiĢisel
Verilerin Korunması Hakkında ÇalıĢan Aydınlatma
ve Muvafakat Metni”.

KiĢisel Sağlık Verilerinin
ĠĢlenmesine ĠliĢkin
Yönetmelik

21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan, KiĢisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik.

KiĢisel Sağlık Verisi

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kiĢinin fiziksel ve
ruhsal sağlığına iliĢkin her türlü bilgi ile kiĢiye sunulan
sağlık hizmetiyle ilgili bilgi.

KiĢisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kiĢiye iliĢkin her
türlü bilgi.

KiĢisel Veri Sahibi

KiĢisel verisi iĢlenen gerçek kiĢi. Örneğin; çalıĢanlar.

KiĢisel Verilerin
Korunması (KVKB)
Birimi

Seyir Mobil tarafından, kiĢisel verilerin korunması
mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve
sürdürülmesi kapsamında ġirket bünyesinde gerekli
koordinasyonu sağlayacak olan birim.
KiĢisel 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,
değiĢtirilmesi,
yeniden
düzenlenmesi,
açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleĢtirilen her türlü iĢlem.

KiĢisel Verilerin
ĠĢlenmesi

Anonim Hale Getirme

KiĢisel verinin, baĢka verilerle eĢleĢtirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiĢiyle
iliĢkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Ġmha

KiĢisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesi.

Periyodik Ġmha

Kanunda yer alan kiĢisel verilerin iĢlenme Ģartlarının
tamamının ortadan kalkması durumunda kiĢisel verileri
saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden
aralıklarla resen gerçekleĢtirilecek silme, yok etme veya
anonim hale getirme iĢlemi.

KVK Kanunu

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı KiĢisel
Verilerin Korunması Kanunu.

KVK Kurulu

KiĢisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu

KiĢisel Verileri Koruma Kurumu.

Özel Nitelikli KiĢisel
Veri

Irk, etnik köken, siyasi düĢünce, felsefi inanç, din,
mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve
genetik veriler.
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Seyir Mobil / ġirket

Seyir Mobil Yazılım Elektronik Otomasyon San. ve Tic.
A.ġ.

Seyir Mobil ĠĢ Ortakları

Faaliyetlerini yürütürken çeĢitli amaçlarla iĢ ortaklığı
kurduğu taraflar.

Seyir Mobil KVK
Politikası

KiĢisel Verilerin Korunması ve ĠĢlenmesi Politikası.

Seyir Mobil Tedarikçileri

SözleĢme temelli olarak Seyir Mobil’e hizmet sunan
taraflar.

Veri Sahibi BaĢvuru
Formu

Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer
alan
haklarına
iliĢkin
baĢvurularını
kullanırken
yararlanacakları baĢvuru formu.

Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası.

Türk Ceza Kanunu

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu.

Veri ĠĢleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına
kiĢisel veri iĢleyen gerçek ve tüzel kiĢi.

Veri Sorumlusu

KiĢisel verilerin iĢlenme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, verilerin sistematik bir Ģekilde tutulduğu yeri
yöneten kiĢi.

Veri Sorumlusuna
BaĢvuru Usul ve
Esasları Hakkında
Tebliğ

10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna BaĢvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

4.

ROLLER VE SORUMLULUKLAR

Seyir Mobil, KVK Politikasının uygulanmasından ġirket iĢleyiĢ, faaliyet ve süreçlerinde
Genel Müdür ile KVKB Birimi sorumlu olmakla birlikte; KVK Politikası’na uygun
hazırlanan yönetmelik, prosedür, kılavuz standart ve eğitim faaliyetlerinin Ģirket
bünyesinde uygulanmasında, Ġdari ĠĢler Müdürü, Ġnsan Kaynakları Müdürü ile EYS
Temsilcisi tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır. ġirket genelinde tüm çalıĢanlarımız,
paydaĢlarımız, misafirler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kiĢiler KVK Politikası’na uyum ile
birlikte, hukuki yönden risklerin ve yakın tehlikenin önlenmesinde, KVKB Birimi ile iĢ
birliği yapmakla yükümlüdürler.
Ayrıca Ģirketin tüm birimleri ve çalıĢanları, Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve
idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli
denetimi ile kiĢisel verilerin hukuka aykırı olarak iĢlenmesi ile eriĢilmesinin önlenmesi ve
kiĢisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kiĢisel veri iĢlenen
tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması
konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.
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5.

SEYĠR MOBĠL KVK POLĠTĠKASININ ESASLARI

5.1. KVK POLĠTĠKASI ĠLE YÖNETĠLEN KĠġĠ GRUPLARI
Seyir Mobil KVK Politikası kapsamı dahilinde olan ve ġirket tarafından kiĢisel verileri
iĢlenen veri sahipleri aĢağıda gruplandırılmaktadır:
Seyir Mobil ÇalıĢan
Adayları

Seyir Mobil ile hizmet akdi kurulmamıĢ ancak kurulmak
üzere değerlendirmeye alınan kiĢiler.

Seyir Mobil ĠĢ Ortakları
Yetkilileri, ÇalıĢanları

Seyir Mobil’in ticari iliĢki içinde olduğu kuruluĢların gerçek
kiĢi yetkilileri, hissedarları, çalıĢanları.

Seyir Mobil Ziyaretçileri

Seyir Mobil binalarını veya ġirket tarafından
internet sitelerini ziyaret eden gerçek kiĢiler.

Diğer Gerçek KiĢiler

Seyir Mobil ÇalıĢanları KiĢisel Verilerin Korunması ve
ĠĢlenmesi Politikası kapsamında olmayan tüm gerçek
kiĢiler.

iĢletilen

5.2. YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER KAPSAMINDA KĠġĠSEL VERĠLERĠ ĠġLEME AMAÇLARI
ANA AMAÇLAR
ġirketin kısa / orta / uzun
vadede ticari politikalarının
tespiti, planlanması ve
uygulanması
ġirketin Ġnsan Kaynakları
Faaliyetlerinin Yürütülmesi

ġirketin Yürüttüğü Ticari
Faaliyetlerin Mevzuata ve
ġirket Politikalarına Uygun
Olarak Yerine Getirilmesi
Ġçin ġirket Bünyesindeki ĠĢ
Birimleri Tarafından
Gerekli alıĢmaların
Yapılması bu Doğrultuda
Faaliyetlerin Yürütülmesi

ALT AMAÇLAR
1. ġirket dıĢı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
2. ĠĢ ortakları ve tedarikçilerle olan iliĢkilerin yönetimi
1. ÇalıĢan temin süreçlerinin yürütülmesi
2. Ġnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
3. ġirket çalıĢanları için iĢ akdi ve mevzuattan kaynaklı
yükümlülüklerin yerine getirilmesi
4. ÇalıĢanların iĢ faaliyetlerinin takibi ve denetimi ile yan
hakları ve menfaatlerin planlanması ve icrası
5. ÇalıĢan çıkıĢ iĢlemlerinin planlanması ve icrası
6. ÇalıĢanların performans değerlendirme süreçlerinin
planlanması ve takibi
7. ġirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
8. ĠĢ ortakları ve tedarikçilerle olan iliĢkilerin yönetimi
9. Ücret yönetimi
10. ġirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması
1. Finans ve muhasebe iĢlerinin takibi
2. Yatırımcı iliĢkilerinin yürütülmesi
3. Kurumsal iletiĢim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
4. ĠĢ faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik
analizlerinin gerçekleĢtirilmesi, planlanması ve icrası
5. Etkinlik yönetimi
6. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluĢturulması ve
yönetilmesi ile Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması,
denetimi ve icrası
7. ĠĢ sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması
ve icrası
8. ĠĢ ortakları ve tedarikçilerin bilgiye eriĢim yetkilerinin
planlanması ve icrası
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5.3. KĠġĠSEL VERĠ KAYIT ORTAMLARI
Elektronik Ortamlar

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e posta,
veritabanı, web, dosya paylaĢım, vb.)

Yazılımlar (ofis yazılımları, portal,vb.)

Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı,
saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası,
antivirüs vb. )

KiĢisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

Optik diskler (CD, DVD vb.)

Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

Elektronik Olmayan Ortamlar

Kağıt

Manuel veri kayıt sistemleri
(anket formları, ziyaretçi giriĢ
defteri)

Yazılı, basılı, görsel
ortamlar

6. SEYĠR MOBĠL KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLENMESĠ VE KORUNMASI ĠLKELERĠ
6.1. KĠġĠSEL VERĠLERĠN ĠġLEME ġARTLARINA UYGUN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ
Seyir Mobil kiĢisel verilerin iĢlenmesi faaliyetlerini yürütürken,
(i)
(ii)
(iii)

temel ilkelere,
(ii) kiĢisel veri iĢleme Ģartlarına,
(iii) özel nitelikli kiĢisel veri iĢleme Ģartlarına uygun hareket etmektedir.

6.1.1. Temel Ġlkelere Uygunluk
Seyir Mobil tarafından, kiĢisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması ve
uyumun sürdürülmesi kapsamında aĢağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmektedir:
(i) KiĢisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak iĢleme
Seyir Mobil, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası baĢta olmak üzere, kiĢisel verilerin
korunması mevzuatına uygun olarak, kiĢisel veri iĢleme faaliyetlerini hukuka ve
dürüstlük kuralına uygun olarak yürütür.
(ii) ĠĢlenen kiĢisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini temin etme
Seyir Mobil tarafından, kiĢisel verilerin iĢlenmesi faaliyeti yürütülürken, teknik imkanlar
dahilinde kiĢisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik gerekli her
türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. ġirketimiz bu kapsamda, kiĢisel veri
sahiplerinin kiĢisel verilerinin hatalı olması durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu
teyit etmeye yönelik çalıĢmalar yapacaktır.
(iii) KiĢisel verilerin belirli, açık ve meĢru amaçlar için iĢlenmesi
Seyir Mobil tarafından, kiĢisel verilerin iĢlenmesi, veri iĢleme faaliyeti baĢlamadan önce
belirlenmiĢ olan, açık ve hukuka uygun amaçlar dahilinde yürütülmektedir.
(iv) KiĢisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde iĢleme
Seyir Mobil tarafından, kiĢisel veriler, veri iĢleme Ģartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin
gerçekleĢtirilmesi için gerektiği kadar iĢlenmektedir. Bu kapsamda, kiĢisel veri iĢleme
amacı, kiĢisel veri iĢleme faaliyetine baĢlanmadan önce belirlenerek, ileride
kullanılabileceği varsayımı ile veri iĢleme faaliyeti yürütülmemektedir.
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(v)
KiĢisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya iĢlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza etme
Seyir Mobil, kiĢisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya veri iĢleme amacının
gerektirdiği süre ile sınırlı olarak muhafaza etmektedir. Bu doğrultuda mevzuatta
öngörülen sürenin bitimi veya kiĢisel verilerin iĢlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kiĢisel veriler Seyir Mobil tarafından silinmekte, yok edilmekte veya
anonim hale getirilmektedir.
6.1.2. KiĢisel Veri ĠĢleme ġartlarına Uygunluk
Seyir Mobil, kiĢisel veri iĢleme faaliyetlerini, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde ortaya
konulan veri iĢleme Ģartlarına uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, yürütülen
kiĢisel veri iĢleme faaliyetleri aĢağıda sıralanan kiĢisel veri iĢleme Ģartlarının varlığı
halinde gerçekleĢtirilmektedir:
(i) KiĢisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Varlığı
Veri sahibinin kendisiyle ilgili veri iĢlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi
olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o iĢlemle sınırlı olarak onay
vermesi halinde, Seyir Mobil tarafından kiĢisel veri iĢleme faaliyeti yürütülür.
(ii) KiĢisel Veri ĠĢleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça ÖngörülmüĢ Olması
KiĢisel veri iĢleme faaliyetine iliĢkin kanunlarda açıkça düzenleme bulunması
durumunda, Seyir Mobil tarafından ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak veri iĢleme
faaliyeti yürütülebilecektir.
(iii) Fiili Ġmkânsızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve KiĢisel
Veri ĠĢlemenin Zorunlu Olması
KiĢisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınmadığı
hallerde, kiĢilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kiĢisel verilerin
iĢlenmesi zorunlu ise, ġirket tarafından bu kapsamda veri iĢleme faaliyeti yürütülür.
(iv) KiĢisel Veri ĠĢleme Faaliyetinin Bir SözleĢmenin Kurulması veya Ġfasıyla Doğrudan
Doğruya Ġlgili Olması
Bir sözleĢmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olan hallerde, sözleĢmenin
taraflarına ait kiĢisel verilerin iĢlenmesi gerekli ise Seyir Mobil tarafından veri iĢleme
faaliyeti yürütülür.
(v) Seyir Mobil’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi için KiĢisel Veri ĠĢleme
Faaliyeti Yürütülmesinin Zorunlu Olması
Hukuka uygunluk konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi ġirket politikası olarak
benimsemiĢ olan Seyir Mobil hukuki yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda,
hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kiĢisel veri iĢleme faaliyeti yürütülür.
(vi) Veri Sahibinin KiĢisel Verisini AlenileĢtirmesi
Seyir Mobil tarafından, ilgili kiĢinin kendisi tarafından alenileĢtirilen (herhangi bir Ģekilde
kamuya açıklanan) kiĢisel veriler alenileĢtirilme amacına uygun olarak iĢlenir.
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(vii) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri ĠĢlemenin Zorunlu Olması
KiĢisel verilerin iĢlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu
olması durumunda, Seyir Mobil tarafından bu zorunluluk ile paralel olarak kiĢisel veri
iĢleme faaliyet yürütülür.
(viii) Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek ġartıyla KiĢisel Veri
ĠĢleme Faaliyetinin Yürütülmesinin Seyir Mobil’in MeĢru Menfaatleri için Zorunlu Olması
Seyir Mobil’in meĢru menfaatleri için, kiĢisel veri iĢlemenin zorunlu olması durumunda,
veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmeyecek ise veri iĢleme faaliyeti
yürütülebilecektir. Bu kapsamda, söz konusu Ģartın varlığının tespiti için Seyir Mobil
gerekli çalıĢmaları baĢlatacaktır.
6.1.3. Özel Nitelikli KiĢisel Veri ĠĢleme ġartlarına Uygunluk
Seyir Mobil tarafından, hukuka aykırı olarak iĢlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski
taĢıyan özel nitelikli kiĢisel verilerin iĢlenmesine ayrıca önem gösterilmektedir. Bu
kapsamda, Sabancı Holding tarafından özel nitelikli kiĢisel veri iĢlemesinde öncelikle
hassasiyetle veri iĢleme Ģartlarının var olup olmadığı tespit edilmekte, hukuka uygunluk
Ģartının varlığından emin olunduktan sonra veri iĢleme faaliyeti yürütülmektedir.
Özel nitelikli kiĢisel veriler KVK Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin ġirket
tarafından alınması Ģartıyla aĢağıdaki durumlarda iĢlenebilmektedir:
(i) KiĢisel Sağlık Verilerinin ĠĢlenmesi
Seyir Mobil tarafından kiĢisel sağlık verileri, aĢağıda sıralanan Ģartlardan birinin varlığı
halinde iĢlenebilmektedir:
–
kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teĢhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kiĢiler veya yetkili kurum ve
kuruluĢlar tarafından; veya
–

KiĢisel veri sahibinin açık rızasının varlığı,

(ii) Sağlık ve Cinsel Hayat DıĢındaki Özel Nitelikli KiĢisel Verilerin ĠĢlenmesi
Seyir Mobil tarafından, sağlık ve cinsel hayat dıĢındaki özel nitelikli kiĢisel veriler (ırk,
etnik köken, siyasi düĢünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık ve
kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri); veri sahibinin açık
rıza vermesi veya kanunlarda öngörülen hallerde iĢlenebilmektedir.
6.1.4. KiĢisel Veri Aktarım ġartlarına Uygunluk
Seyir Mobil tarafından, gerçekleĢtirilecek kiĢisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8.
ve 9. maddelerinde düzenlenmiĢ olan kiĢisel veri aktarım Ģartlarına uygun olarak
hareket edilmektedir.
(i) KiĢisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması
Seyir Mobil tarafından, KVK Kanunu’nun 8. maddesi gereğince, yurtiçinde yürütülecek
veri aktarımı faaliyetlerinde veri iĢleme Ģartlarına (Bkz. Seyir Mobil KVK Politikası Bölüm
6.1.) uygun olarak hareket edilmektedir.
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(ii) KiĢisel Verilerin YurtdıĢına Aktarılması
Seyir Mobil tarafından, KVK Kanunu’nun 9. maddesi gereğince kiĢisel veriler; (i) kiĢisel
veri iĢleme Ģartlarına (Bkz. Seyir Mobil KVK Politikası Bölüm 6.1.) uygun olarak ve (ii)
aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip
ülkelerden olması veya ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda
Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı
olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması ile yurtdıĢına
aktarılabilmektedir.
(iii) Seyir Mobil Tarafından KiĢisel Verilerin Aktarıldığı KiĢi Grupları
Seyir Mobil, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ġirket KVK Politikası
kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin (Bkz. Seyir Mobil KVK Politikası Bölüm 5.2.)
kiĢisel verilerini aĢağıda sıralanan kiĢi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarabilir:
(a) ĠĢ Ortakları’na,
olarak,

iĢ ortaklığının kurulması ve sürdürülmesinin temini amacıyla sınırlı

(b) Tedarikçileri’ne, tedarikçiden temin edilen ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek
amacıyla sınırlı olarak,
(c) Yetkili kamu kurum ve kuruluĢları ile yetkili özel hukuk kiĢilerine, ilgili kiĢilerinin
hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,
(d) Üçüncü kiĢilere kiĢisel veri aktarım Ģartlarına uygun olarak.
6.2. KĠġĠSEL VERĠ SAHĠPLERĠNĠN AYDINLATILMASI
Seyir Mobil, KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kiĢisel
verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli
süreçleri yürütmektedir. Bu kapsamda ġirket tarafından veri sahiplerine sunulan
aydınlatma metinlerinde aĢağıda sıralanan bilgiler bulunmaktadır:
(i)

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,

(ii)

Veri sahiplerinin kiĢisel verilerinin hangi amaçla iĢleneceği,

(iii)

ĠĢlenen kiĢisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

(iv)

KiĢisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

(v)

Veri sahibinin hakları olan;

–

KiĢisel verilerinin iĢlenip iĢlenmediğini öğrenmek,

–

KiĢisel verileri iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etmek,

– KiĢisel verilerin iĢlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenmek,
–

Yurt içinde veya yurt dıĢında kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢileri bilmek,

– KiĢisel verilerin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması halinde bunların düzeltilmesini ve
yapılan iĢlemin kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢilere bildirilmesini istemek,
–
Öngörülen Ģartlar çerçevesinde kiĢisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve
yapılan iĢlemin kiĢisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiĢilere bildirilmesini istemek,
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– ĠĢlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kiĢinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
–
KiĢisel verilerin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etmek.
6.3. KĠġĠSEL VERĠ SAHĠPLERĠNĠN TALEPLERĠNĠN SONUÇLANDIRILMASI
Veri sahiplerinin kiĢisel verilerine iliĢkin taleplerini ġirketimize yazılı olarak veya KVK
Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletmeleri durumunda, Seyir Mobil veri
sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine
göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere
gerekli süreçleri yürütmektedir. Veri sahipleri kiĢisel verilerine iliĢkin taleplerini Veri
Sorumlusuna
BaĢvuru
Usul
ve
Esasları
Hakkında
Tebliğ
doğrultusunda
gerçekleĢtirmelidir.
Seyir Mobil, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, baĢvuruda bulunan kiĢinin
baĢvuruya konu kiĢisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep
edebilir. ġirketimiz ayrıca kiĢisel veri sahibinin baĢvurusunun talebe uygun bir biçimde
sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kiĢisel veri sahibine baĢvurusu ile ilgili soru
yöneltebilir.
Veri sahibinin baĢvurusunun; diğer kiĢilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali
olması, orantısız çaba gerektirmesi veya bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi
durumlarda, Seyir Mobil tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.
6.3.1. KiĢisel Veri Sahiplerinin Hakları
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, ġirketimize baĢvurarak aĢağıda yer alan
konularda talepte bulunabilirsiniz:
(i)

KiĢisel verilerinizin iĢlenip iĢlenmediğini öğrenmek,

(ii)

KiĢisel verileriniz iĢlenmiĢse buna iliĢkin bilgi talep etmek,

(iii)
KiĢisel verilerinizin iĢlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmek,
(iv)
KiĢisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dıĢında aktarıldığı üçüncü kiĢileri
öğrenmek,
(v) KiĢisel verilerinizin eksik veya yanlıĢ iĢlenmiĢ olması halinde bunların düzeltilmesini
istemek ve bu kapsamda yapılan iĢlemin kiĢisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kiĢilere
bildirilmesini istemek,
(vi)
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak iĢlenmiĢ olmasına
rağmen, iĢlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kiĢisel verilerinizin
silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan iĢlemin kiĢisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kiĢilere bildirilmesini istemek,
(vii)
ĠĢlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
(viii)
KiĢisel verilerinizin kanuna aykırı olarak iĢlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde zararın giderilmesini talep etmek.
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6.3.2. Mevzuat Gereği KiĢisel Veri Sahiplerinin Hakları DıĢında Kalan Haller
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aĢağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun
kapsamında olmaması sebebiyle, kiĢisel veri sahiplerinin aĢağıda yer alan konularda
haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
(i) KiĢisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kiĢilik haklarını ihlal etmemek ya da suç
teĢkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında iĢlenmesi.
(ii)
KiĢisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araĢtırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla iĢlenmesi.
(iii) KiĢisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiĢ
kamu kurum ve kuruluĢları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari
faaliyetler kapsamında iĢlenmesi.
(iv) KiĢisel verilerin soruĢturma, kovuĢturma, yargılama veya infaz iĢlemlerine iliĢkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından iĢlenmesi.
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aĢağıda sıralanan hallerde zararın
giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kiĢisel veri sahiplerinin haklarını ileri
sürmeleri mümkün olmayacaktır:
(a)
KiĢisel veri iĢlemenin suç iĢlenmesinin önlenmesi veya suç soruĢturması için
gerekli olması.
(b)
KiĢisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileĢtirilmiĢ kiĢisel verilerin
iĢlenmesi.
(c) KiĢisel veri iĢlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu
kurum ve kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruĢturma veya kovuĢturması için
gerekli olması.
(d)
KiĢisel veri iĢlemenin bütçe, vergi ve mali konulara iliĢkin olarak devletin
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
6.4. KĠġĠSEL VERĠ ĠġLEME FAALĠYETLERĠ KAPSAMINDA ĠġLENEN KĠġĠSEL VERĠ
KATEGORĠLERĠ VE PAYLAġILAN TARAF KATEGORĠLERĠ
6.4.1. KiĢisel Veri Kategorileri
Seyir Mobil, tarafından yürütülen kiĢisel veri iĢleme faaliyetleri kapsamında iĢlenen
kiĢisel veri kategorileri ve açıklamaları aĢağıda düzenlenmektedir:
KĠġĠSEL VERĠ
KATEGORĠLERĠ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

KiĢinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kiĢisel verilerdir;
ad- soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne -baba
adı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren
ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi SGK numarası, imza bilgisi, taĢıt plakası v.b. bilgiler.
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ĠletiĢim Bilgisi
Lokasyon Verisi

Aile Bireyleri ve Yakın
Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenlik
Bilgisi

ĠĢlem Güvenliği Bilgisi

Risk Yönetimi Bilgisi

Finansal Bilgi

ÇalıĢan Adayı Bilgisi

Hukuki ĠĢlem ve Uyum
Bilgisi
Denetim ve TeftiĢ Bilgisi
Özel Nitelikli KiĢisel Veri
Talep/ġikayet Yönetimi
Bilgisi
Ġtibar Yönetimi

Olay Yönetimi

ĠletiĢim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi,
faks numarası gibi kiĢisel veriler.
Seyir Mobil, araçlarını ve cihazlarını kullanırken bulunduğu
yerin konumunu tespit eden kiĢisel veriler; GPS
lokasyonu, seyahat verileri vb.
Seyir Mobil, iĢ birimleri tarafından yürütülen operasyonlar
çerçevesinde, ġirket ve veri sahibinin hukuki enfaatlerini
korumak amacıyla kiĢisel veri sahibinin aile bireyleri
(örneğin; eĢ, anne, baba, çocuk) ve yakınları hakkındaki
kiĢisel veriler.
Fiziksel mekana giriĢte, fiziksel mekanın içerisinde kalıĢ
sırasında alınan kayıtlar ve belgelere iliĢkin kiĢisel veriler;
kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik
noktasında alınan kayıtlar v.b.
Seyir Mobil’in ticari faaliyetlerini yürütürken gerek veri
sahibinin gerekse ġirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari
güvenliğinin sağlanması için iĢlenen kiĢisel veriler.
Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu
alanlarda genel kabul görmüĢ hukuki, ticari teamül ve
dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler
vasıtasıyla iĢlenen kiĢisel veriler.
Seyir Mobil ile veri sahibi arasındaki hukuki iliĢki
kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren
bilgi, belge ve kayıtlara iliĢkin iĢlenen kiĢisel veriler ile
banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi,
finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi kiĢisel
veriler.
Seyir Mobil, çalıĢanı olmak için baĢvuruda bulunmuĢ veya
ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği ġirket’imizin
insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda ÇalıĢan Adayı
olarak değerlendirilmiĢ veya ġirket’imizle çalıĢma iliĢkisi
içerisinde olan bireylerle ilgili iĢlenen kiĢisel veriler.
Seyir Mobil’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve
borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler ve ġirketin
politikalarına uyum kapsamında iĢlenen kiĢisel veriler.
Seyir
Mobil’in
kanuni
yükümlülükleri
ve
ġirket
politikalarına uyumu kapsamında iĢlenen kiĢisel veriler.
KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler
(örneğin; kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik
veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi).
Seyir Mobil’e yöneltilmiĢ her türlü talep veya Ģikayetin
alınması ve değerlendirilmesine iliĢkin kiĢisel veriler.
Bilgisi KiĢiyle iliĢkilendirilen ve ġirketin ticari itibarını
korumak maksatlı toplanan kiĢisel veriler (örneğin; Seyir
Mobil ile ilgili yapılan paylaĢımlar).
Bilgisi KiĢisel veri sahibiyle iliĢkilendirilen ve ġirket
çalıĢanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan
olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler
(örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine iliĢkin
toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi).
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6.4.2. PaylaĢılan Taraf Kategorileri
Seyir Mobil, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere ve özellikle, KVK Kanunu’nun 8. ve 9.
maddelerine uygun olarak KVK Politikası kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin (Bkz.
Bölüm 5.1.) kiĢisel verilerini aĢağıda sıralanan kiĢi gruplarına belirtilen amaçlarla
aktarılabilir:
(i)

Seyir Mobil ĠĢ Ortakları’na,

(ii)

Seyir Mobil Tedarikçileri’ne,

(iii)

Seyir Mobil ĠĢtirakleri’ne,

(v)

Yetkili kamu kurum ve kuruluĢlar ile yetkili özel hukuk kiĢilerine,

(vi)

Veri aktarım Ģartlarına uygun olarak, diğer üçüncü kiĢilere.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kiĢilerin kapsamı ve olası veri aktarım amaçları
aĢağıda belirtilmektedir.
VERĠ AKTARIMI
YAPILABĠLECEK
KĠġĠLER
ĠĢ Ortağı

Tedarikçi

ĠĢtirakler

Hukuken Yetkili
Kamu Kurum ve
KuruluĢları
Hukuken Yetkili
Özel Hukuk
KiĢileri

TANIMI

VERĠ AKTARIM AMACI

Seyir Mobil ticari faaliyetlerinin
yürütülmesi gibi amaçlarla iĢ
ortaklığı kurduğu taraflar
Seyir Mobil ticari faaliyetlerinin
yürütülmesi
kapsamında,
ġirketin emir ve talimatlarına
uygun, sözleĢme temelli olarak
Seyir Mobil’e hizmet sunan
taraflar

ĠĢ ortaklığı kurulma amaçlarının
yerine getirilmesini temin etmek
amacıyla sınırlı olarak
ġirket’in
tedarikçiden
dıĢ
kaynaklı olarak temin ettiği ve
ġirket’in
ticari
faaliyetlerini
yerine getirmek için gerekli
hizmetlerin ġirket’e sunulmasını
sağlamak amacıyla sınırlı olarak
ġirket’in
iĢtiraklerinin
de
katılımını
gerektiren
ticari
faaliyetlerinin
yürütülmesini
temin etmekle sınırlı olarak
Ġlgili
kamu
kurum
ve
kuruluĢlarının
hukuki
yetkisi
dahilinde talep ettiği amaçla
sınırlı olarak
Ġlgili
özel
hukuk
kiĢilerinin
hukuki yetkisi dahilinde talep
ettiği amaçla sınırlı olarak

ġirket’in
Ģirketler

hissedarı

olduğu

Ġlgili mevzuat hükümlerine göre
ġirket’in bilgi ve belge almaya
yetkili
kamu
kurum
ve
kuruluĢları
Ġlgili mevzuat hükümlerine göre
ġirket’ten bilgi ve belge almaya
yetkili özel hukuk kiĢileri

6.5. KĠġĠSEL VERĠLERĠN GÜVENLĠĞĠNĠN VE GĠZLĠLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI
Seyir Mobil tarafından, kiĢisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, eriĢimini,
aktarılmasını veya baĢka Ģekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek
için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir
alınmaktadır. Bu kapsamda ġirket tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik
tedbirler alınmakta, (iii) Ģirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kiĢisel
verilerin kanuni olmayan yollarla ifĢası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen
tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.
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(i)
KiĢisel Verilerin Hukuka Uygun ĠĢlenmesini Sağlamak ve KiĢisel Verilere Hukuka
Aykırı EriĢilmesini Önlemek için Seyir Mobil Tarafından Alınan Ġdari Tedbirler
–
Seyir Mobil, kiĢisel verilerin korunması hakkındaki mevzuata iliĢkin olarak
çalıĢanlarını eğitir ve bilinçlendirilmelerini sağlar.
–
KiĢisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, Seyir Mobil tarafından kiĢisel
verilerin aktarıldığı kiĢiler ile akdedilmiĢ olan sözleĢmelere, kiĢisel verilerin aktarıldığı
tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine iliĢkin
kayıtlar eklenmesi sağlanır.
–
Seyir Mobil tarafından yürütülen kiĢisel veri iĢleme faaliyetleri detaylı olarak
incelenir, bu kapsamda, KVK Kanunu’nda öngörülen kiĢisel veri iĢleme Ģartlarına
uygunluğun sağlanması için atılması gereken adımlar tespit edilir.
–
Seyir Mobil, KVK Kanunu’na uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken
uygulamaları tespit eder, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenler.
(ii)
KiĢisel Verilerin Hukuka Uygun ĠĢlenmesini Sağlamak ve KiĢisel Verilere Hukuka
Aykırı EriĢilmesini Önlemek için Seyir Mobil Tarafından Alınan Teknik Tedbirler
– Seyir Mobil tarafından kiĢisel verilerin korunmasına iliĢkin olarak, teknolojinin imkan
verdiği ölçüde teknik önlemler alınır ve alınan önlemler geliĢmelere paralel olarak
güncellenir ve iyileĢtirilir.
–

Teknik konularda, uzman personel istihdam edilir.

–

Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılır.

–

Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulur.

– ġirket bünyesinde iĢlenmekte olan kiĢisel verilere eriĢim yetkisi, belirlenen iĢleme
amacı doğrultusunda ilgili çalıĢanlar ile sınırlandırılır.
(iii) Seyir Mobil Tarafından KiĢisel Verilerin Korunmasına iliĢkin Denetim Faaliyetleri
Yürütülmesi
Seyir Mobil tarafından, kiĢisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması
kapsamında alınan teknik tedbirlerin, idari tedbirlerin ve uygulamaların ilgili mevzuata,
politika, prosedür ve talimatlara uyumu, iĢleyiĢi ve etkinliği ġirket KVK Birimi tarafından
denetlenir. KVK Birimi söz konusu denetim faaliyetini, kendi organizasyonu marifetiyle
gerçekleĢtirebileceği gibi gerekli gördüğü hallerde dıĢ kaynaklı denetim firmalarına da
yaptırabilir. Bu kapsamda gerçekleĢtirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları, Genel Müdür
ve ilgili fonksiyon yöneticilerine raporlanır. Denetim sonuçlarına iliĢkin planlanan
aksiyonların düzenli olarak takibi süreç sahiplerinin sorumluluğundadır. Süreç sahipleri
periyodik olarak takip ve ilerleme durumlarını KVK Birimine raporlar, KVK Birimi de bu
rapor kapsamındaki aksiyonların takibini, doğrulama testlerini ve denetimlerini yapar.
Denetim sonuçları ile sınırlı olmaksızın, verilerin korunmasına iliĢkin alınan tedbirlerinin
geliĢtirilmesini ve iyileĢtirilmesini sağlayacak faaliyetler ilgili icra birimlerince yürütülür.
(iv)

KiĢisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla ĠfĢası Durumunda Alınacak Tedbirler

Seyir Mobil tarafından yürütülen kiĢisel veri iĢleme faaliyeti kapsamında, kiĢisel verilerin
hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit
kaybedilmeksizin durum KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.
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6.6. KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI VE ĠġLENMESĠNDEN SORUMLU BĠRĠMĠN TESPĠTĠ
Seyir Mobil tarafından, kiĢisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması,
muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında ġirket bünyesinde gerekli koordinasyonu
sağlayacak olan “KiĢisel Verilerin Korunması Birimi” kurulmuĢtur. KiĢisel Verilerin
Korunması Birimi, Seyir Mobil birimleri ve departmanları arasında birlik sağlanması,
yürütülen faaliyetlerin kiĢisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğunun temini için
kurulan sistemlerin yürütülmesi ve iyileĢtirilmesinden sorumludur.
6.7. VERĠ SORUMLULARI SĠCĠLĠNE KAYIT VE BĠLDĠRĠM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Seyir Mobil, KVK Kanunu’nun 16. maddesine ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında
Yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak, Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolma
yükümlülüğünü yerine getirecektir. Kayıt baĢvurusunda Veri Sorumluları Sicili’ne
sunulması gereken bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
(i)
ġirketin veri sorumlusu statüsündeki yetkilisinin ve varsa temsilcisinin kimlik
bilgileri ve adresleri,
(ii)

KiĢisel verilerin iĢlenme amacı,

(iii)

Veri sahibi kiĢi grupları ve iĢlenen kiĢisel veri kategorileri hakkında bilgiler,

(iv)

KiĢisel verilerin aktarılabileceği kiĢi veya kiĢi grupları,

(v)

Yurt dıĢına aktarımı yapılabilecek kiĢisel veriler,

(vi)

ĠĢlenen kiĢisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan tedbirler,

(vii)

KiĢisel verilerin iĢlenme amacının gerektirdiği azami muhafaza edilme süresi.

7. KĠġĠSEL VERĠLERĠ SAKLAMA VE ĠMHAYA ĠLĠġKĠN UYGULAMALAR
Seyir Mobil tarafından; çalıĢanlar, çalıĢan adayları, ziyaretçiler ve hizmet sağlayıcı
olarak iliĢkide bulunulan üçüncü kiĢilerin, kurumların veya kuruluĢların çalıĢanlarına ait
kiĢisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve
imhaya iliĢkin detaylı açıklamalara aĢağıda sırasıyla yer verilmiĢtir.
7.1. SAKLAMAYA ĠLĠġKĠN UYGULAMALAR
KVK Kanununun 3 üncü maddesinde kiĢisel verilerin iĢlenmesi kavramı tanımlanmıĢ, 4
üncü maddesinde iĢlenen kiĢisel verinin iĢlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya iĢlendikleri amaç için gerekli süre kadar
muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiĢ, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kiĢisel verilerin
iĢleme Ģartları sayılmıĢtır. Buna göre, ġirket faaliyetleri çerçevesinde kiĢisel veriler, ilgili
mevzuatta öngörülen veya iĢleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.
7.2. SAKLAMAYI GEREKTĠREN HUKUKĠ SEBEPLER
ġirket, faaliyetleri çerçevesinde iĢlenen kiĢisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre
kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kiĢisel veriler;





6698
6098
5510
6361

sayılı
sayılı
sayılı
sayılı

KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu,
Türk Borçlar Kanunu,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

SYR.PO.17 / 27.05.2019 / R.T.:21.06.2019 / R.No:01

16

KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI VE ĠġLENMESĠ
POLĠTĠKASI





4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
4857 sayılı ĠĢ Kanunu,
ĠĢyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin
Yönetmelik,
Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde
öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

7.3. SAKLAMAYI GEREKTĠREN ĠġLEME AMAÇLARI
ġirket, faaliyetleri çerçevesinde iĢlemekte olduğu kiĢisel verileri aĢağıdaki amaçlar
doğrultusunda saklar.













Ġnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.
Kurumsal iletiĢimi sağlamak.
ġirket güvenliğini sağlamak,
Ġstatistiksel çalıĢmalar yapabilmek.
Ġmzalanan sözleĢmeler ve protokoller neticesinde iĢ ve iĢlemleri ifa edebilmek.
Bu kapsamda çalıĢanlar, veri sorumluları, irtibat kiĢileri, veri sorumlusu
temsilcileri ve veri iĢleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen
hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek.
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı Ģekilde, hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
ġirket ile iĢ iliĢkisinde bulunan gerçek / tüzel kiĢilerle irtibat sağlamak.
Yasal raporlamalar yapmak.
Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek.
Ġleride doğabilecek hukuki uyuĢmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

7.4. ĠMHAYI GEREKTĠREN SEBEPLER
KiĢisel veriler;









ĠĢlenmesine esas teĢkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiĢtirilmesi veya
ortadan kaldırılması,
ĠĢlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
KiĢisel verileri iĢlemenin sadece açık rıza Ģartına istinaden gerçekleĢtiği hallerde,
ilgili kiĢinin açık rızasını geri alması,
Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kiĢinin hakları çerçevesinde kiĢisel
verilerinin silinmesi ve yok edilmesine iliĢkin yaptığı baĢvurunun ġirket tarafından
kabul edilmesi,
ġirketin, ilgili kiĢi tarafından verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesi talebi ile kendisine yapılan baĢvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı
yetersiz bulması, Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde;
Kurula Ģikâyette bulunması ve talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
KiĢisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiĢ olması ve kiĢisel
verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir Ģartın mevcut
olmaması durumlarında,

ġirket tarafından ilgili kiĢinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da resen silinir, yok edilir
veya anonim hale getirilir.
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7.5. KĠġĠSEL VERĠLERĠ ĠMHA TEKNĠKLERĠ
Ġlgili mevzuatta öngörülen süre ya da iĢlendikleri amaç için gerekli olan saklama
süresinin sonunda kiĢisel veriler, ġirket tarafından resen veya ilgili kiĢinin baĢvurusu
üzerine ve mevzuat hükümlerine uygun olarak aĢağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.
7.5.1. KiĢisel Verilerin Silinmesi
KiĢisel veriler aĢağıdaki tabloda uygulanan yöntemlerle silinir.
Veri Kayıt Ortamı
Sunucularda Yer Alan
KiĢisel Veriler

Elektronik Ortamda Yer
Alan KiĢisel Veriler

Fiziksel Ortamda Yer Alan
KiĢisel Veriler

TaĢınabilir Medyada
Bulunan KiĢisel Veriler

Açıklama
Sunucularda yer alan kiĢisel verilerden saklanmasını
gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi
tarafından ilgili kullanıcıların eriĢim yetkisi kaldırılarak
silme iĢlemi yapılır.
Elektronik
ortamda
yer
alan
kiĢisel
verilerden
saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı
yöneticisi hariç diğer çalıĢanlar (ilgili kullanıcılar) için
hiçbir Ģekilde eriĢilemez ve tekrar kullanılamaz hale
getirilir.
Fiziksel ortamda tutulan kiĢisel verilerden saklanmasını
gerektiren süre sona erenler için evrak arĢivinden
sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalıĢanlar için hiçbir
Ģekilde eriĢilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Ayrıca,
üzeri
okunamayacak
Ģekilde
çizilerek/boyanarak/silinerek
karartma
iĢlemi
de
uygulanır.
Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kiĢisel
verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler,
sistem yöneticisi tarafından Ģifrelenerek ve eriĢim yetkisi
sadece
sistem
yöneticisine
verilerek
Ģifreleme
anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

7.5.2. KiĢisel Verilerin Yok Edilmesi
KiĢisel veriler aĢağıdaki tabloda uygulanan yöntemlerle yok edilir.
Veri Kayıt Ortamı
Fiziksel Ortamda Yer Alan
KiĢisel Veriler
Optik / Manyetik Medyada
Yer Alan KiĢisel Veriler

Açıklama
Kâğıt ortamında yer alan kiĢisel verilerden saklanmasını
gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde
geri döndürülemeyecek Ģekilde yok edilir.
Optik medya ve manyetik medyada yer alan kiĢisel
verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin
eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi
fiziksel olarak yok edilmesi iĢlemi uygulanır.

7.5.3. KiĢisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
KiĢisel verilerin anonim hale getirilmesi, kiĢisel verilerin baĢka verilerle eĢleĢtirilse dahi
hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiĢiyle iliĢkilendirilemeyecek
hale getirilmesidir.
KiĢisel verilerin anonim hale getirilmiĢ olması için; kiĢisel verilerin, veri sorumlusu veya
üçüncü kiĢiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin baĢka verilerle
SYR.PO.17 / 27.05.2019 / R.T.:21.06.2019 / R.No:01

18

KĠġĠSEL VERĠLERĠN KORUNMASI VE ĠġLENMESĠ
POLĠTĠKASI
eĢleĢtirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin
kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kiĢiyle
iliĢkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.
7.6. SAKLAMA VE ĠMHA SÜRELERĠ
Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde
düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak iĢlenmiĢ olmasına rağmen,
iĢlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Seyir Mobil’in kararına
istinaden veya kiĢisel veri sahibinin talebi üzerine kiĢisel veriler silinir, yok edilir veya
anonim hale getirilir.
Seyir Mobil, faaliyetleri ve ilgili süreçlerde gerçekleĢtirilen uygulamalara göre
iĢlenmekte olan kiĢisel verileri ancak ilgili kanunlarda ve mevzuatta belirtildiği veya
iĢlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamakta, muhafaza etmektedir.
Bu kapsamda öncelikle ilgili kanun ve mevzuatta kiĢisel verilerin saklanması için bir
süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmiĢse bu süreye uygun
davranmakta, bir süre belirlenmemiĢse kiĢisel verileri iĢlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya iĢlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde kiĢisel veriler Seyir Mobil tarafından silinmekte, yok edilmekte
veya anonim hale getirilmektedir.
Ayrıca kiĢisel verilerin ne kadar süre saklanması gerektiğine iliĢkin mevzuatta bir süre
düzenlenmemiĢse, Seyir Mobil o veriyi iĢlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak
uygulamaları ve ticari yaĢamının teamülleri uyarınca iĢlenmesini gerektiren süre kadar
iĢlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
KiĢisel verilerin iĢlenme amacı sona ermiĢ; ilgili kanun, mevzuat ya da Seyir Mobil’in
belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmiĢse; kiĢisel veriler yalnızca olası hukuki
uyuĢmazlıklarda delil teĢkil etmesi veya kiĢisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri
sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.
Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman
aĢımı süreleri ile zaman aĢımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda
Seyir Mobil’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri
belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kiĢisel verilere herhangi bir baĢka amaçla
eriĢilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuĢmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili
kiĢisel verilere eriĢim sağlanmaktadır.
Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kiĢisel veriler silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Saklama süreleri sona eren kiĢisel veriler için resen silme, yok etme veya anonim hale
getirme iĢlemi KVK Birimi tarafından yerine getirilir.
7.7. PERĠYODĠK ĠMHA SÜRESĠ
KVK Yönetmeliği 11 inci maddesi gereğince ġirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak
belirlemiĢtir. Buna göre, ġirket’te her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha
iĢlemi gerçekleĢtirilir.
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8. GÖZDEN GEÇĠRME
Bu Politika dokümanı, Seyir Mobil Genel Müdürü tarafından onaylandığı andan itibaren
yürürlüğe girer. ĠĢbu Politika’nın yürürlükten kaldırılması hususu hariç olmak üzere
Politika içerisinde yapılacak değiĢiklikler ve ne Ģekilde yürürlüğe konacağı konusunda da
Genel Müdür tarafından Seyir Mobil “KiĢisel Verilerin Korunması Birimi” ne yetki
verilmiĢtir. Genel Müdür onayıyla iĢbu Politika içerisinde değiĢiklik yapılabilecek ve
yürürlüğe konabilecektir.
ĠĢbu Politika’nın içerisinde belirtilen hususların belli konular özelinde ne Ģekilde icra
edileceğini belirtecek uygulama kuralları yönetmelik Ģeklinde düzenlenecektir.
ĠĢbu Politika her halükarda yılda bir kez gözden geçirilir, gerekli değiĢiklikler varsa,
Genel Müdür onayına sunularak güncellenir.
Seyir Mobil KVK Politikası, ġirket internet sitesinde (www.seyirmobil.com) yayımlanır ve
kiĢisel veri sahiplerinin eriĢimine açıktır. Ġlgili mevzuatta gerçekleĢtirilecek değiĢiklik ve
yeniliklere paralel olarak, Seyir Mobil KVK Politikası’nda gerçekleĢtirilecek değiĢiklikler,
veri sahiplerinin kolaylıkla eriĢim sağlayabileceği biçimde eriĢime açılacaktır.
KiĢisel verilerin korunması ve iĢlenmesine iliĢkin yürürlükte bulunan mevzuat ile Seyir
Mobil KVK Politikası arasında çeliĢki bulunması halinde, Seyir Mobil yürürlükte bulunan
mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
9. POLĠTĠKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda
yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da KVK Birimini
oluĢturan ilgililerin dosyalarında saklanır.
10. POLĠTĠKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
Politika, ġirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiĢ kabul
edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski
nüshaları Genel Müdür kararı ile KVK Birimi tarafından iptal edilerek (iptal kaĢesi
vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile saklanır.
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