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TANIMLAR
Açık Rıza

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

Anonim Hale
Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesi.

Çalışan

BİMTAŞ çalışanı olan gerçek kişiler.

Çalışan Adayı

BİMTAŞ çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle BİMTAŞ çalışan
adayı statüsünde olan gerçek kişiler

Kişisel Sağlık
Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel
Verilerin
İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlem.

Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Özel Nitelikli
Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, 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.

Politika

BİMTAŞ Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Şirket /BİMTAŞ

BİMTAŞ-Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri
Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin
sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
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1.

GİRİŞ

1.1. Amaç Ve Kapsam
İşbu BİMTAŞ Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Çalışan
Politikası”), BİMTAŞ’ın (“BİMTAŞ veya Şirket”) Kanun’a uyumluluğunun sağlanmasını ve
BİMTAŞ tarafından çalışan kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin
yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.
Çalışan Politikası, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve çalışan kişisel verilerinin
işlenmesinde BİMTAŞ tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede
Çalışan Politikası, BİMTAŞ tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini,
BİMTAŞ’ın kişisel verilerini işlediği tüm çalışanlarını ve işlediği tüm kişisel verileri
kapsamaktadır. Bu Politika’da yer alan “çalışan” ifadesi, uygun olduğu ölçüde, BİMTAŞ’ın
çalışanlarını ve eski çalışanları kapsayacaktır.
1.2. Yürürlük Ve Değişiklik
Çalışan Politikası, Şirket kurumsal ağında yayımlanarak çalışanların bilgisine sunulmuştur.
BİMTAŞ’ın yasal düzenlemelere uygun bir şekilde Çalışan Politikası’nda değişiklik yapma haklı
saklıdır. Değişiklik yapılması halinde çalışanlarımıza www.bimtas.istanbul adresi üzerinden
veya sair kanallardan bildirilecektir.
2.

VERİ SAHİPLERİ, VERİ
KATEGORİZASYONU

İŞLEME

AMAÇLARI

VE

KİŞİSEL

VERİLERİN

2.1. Çalışan Politikasının Kapsamına Giren Veri Sahipleri
Çalışan Politikası kapsamında bulunan veri sahipleri, BİMTAŞ tarafından kişisel verileri
işlenmekte olan tüm mevcut ve eski çalışanlarıdır.
2.2. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI
2.2.1. Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmelerine İlişkin Genel Amaçlar
BİMTAŞ, çalışanlarını; kendileri hakkında işlenen kişisel verilerin hangileri olduğu, kişisel
verilerin hangi amaçlarla ve sebeplerle işleneceğini, kişisel verilerin hangi kaynaklardan
toplandığını, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında
bilgilendirir.
BİMTAŞ işlediği kişisel verileri değerlendirerek, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri
kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işler.
Bu şartlar;










Çalışanın açık rızasının olması,
Veri işlemenin ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkansızlık sebebiyle çalışanın açık rızasının alınamaması,
Veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgi olması,
Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin
zorunlu olması,
Kişisel verinin kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Meşru menfaate dayalı olarak verilerin işlenmesidir.

Bu şartlardan en az birisinin varlığı halinde kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilebilir. Veri
işleme faaliyeti, şartlardan birisine veya birden fazlasına dayalı olarak gerçekleştirilebilir. Açık
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rıza alınması gereken durumlarda, söz konusu açık rıza alma işlemi, kişisel verilerin
işlenmesinden önce tamamlanır.
Topluluk Şirketlerimiz, kişisel verilerinin saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin
olarak çalışanların bilgilendirilmesi konusunda, kendilerine özgü şartlara göre en faydalı yöntemi
tespit eder ve uygular.
2.2.2. Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlendiği Durumlar ve Yürütülen Faaliyetler
Bu bölüm altında çalışanların Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında gerçekleştirdikleri
işlemler özelinde, hangi kişisel verilerinin işlenebileceğine ilişkin (iletişim, araç kullanımı vb.)
hususlar ile bu konuda BİMTAŞ tarafından uyulması gereken esaslar detaylandırılmaktadır.


BİMTAŞ tarafından tahsis edilen bilgisayar takibi yapılabilmekte ve elektronik cihazlar
içerisindeki kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Söz konusu elektronik cihazların iş dışında
özel amaçlarla kullanılması ve bu cihazların içerisinde iş dışında özel kişisel verilerin
saklanması yasaktır.



İletişim, e-posta ve internet trafiğinin takibi, faaliyetleri çerçevesinde telefon konuşmalarına
ilişkin veriler, e-posta içerikleri ve gönderilme tarihi gibi tüm veriler ve Şirket tesis ve
yerleşkelerinde sağlanan internet erişimine ilişkin 5651 sayılı Kanun nedeniyle tüm internet
trafiği bilgileri BİMTAŞ tarafından takip edilebilmekte ve gerektiğinde işlenebilmektedir.
BİMTAŞ tarafından çalışanlara tahsis edilmiş, iletişim, e-posta ve internet hizmetlerinin iş
dışında özel amaçlarla kullanılması yasaktır.



Şirket araçlarının idari Yönetimi, takibi ve kontrolü, BİMTAŞ yetkilileri tarafından kullanılan
araçlar güvenlik amacıyla ve trafik kurallarına uyulmasını temin ve takip etmek amacıyla
BİMTAŞ tarafından mesai saatleri içerisinde takip edilmektedir.



Çalışanların yan hak ve menfaatlerinin planlanması amacıyla kişisel verilerinin işlenmesi,
örneğin çalışana sağlık sigortası yapılması için söz konusu olabilir. Yan hak ve menfaatlerin
tesisine planlanması kapsamında üçüncü kişilere veri aktarılması söz konusu olur ise,
amaçla sınırlı aktarıma özen gösterilir. Aktarılan verilerin özel nitelikli kişisel veri olması
halinde, BİMTAŞ tarafından ilave tedbirler alınır.



Disiplin ve usulsüzlüklerle mücadele, faaliyetleri çerçevesinde çalışanlara ilişkin kişisel
veriler işlenebilmektedir. Usulsüz işlemlerin ortaya çıkarılabilmesi için başlatılan disiplin
soruşturmaları ile çeşitli çalışan kişisel verileri işlenebileceği gibi, Şirket içerisinden ya da
dışarısında elde edilebilecek tüm veriler ile ilgili, karşılaştırma gibi her türlü veri işleme
faaliyeti yürütülebilecektir.



Güvenlik kameraları ile Şirket binalarının ve yerleşkelerinin bazı bölümleri izlenebilmekte ve
görüntüler işbu Çalışan Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.



Çalışanların sağlık verileri, mümkün olan en dar kapsamda işlenmeye çalışılmaktadır. Kural
olarak sağlık verilerine erişim sadece gerekli olması durumunda bu konuda yetkilendirilmiş
çalışanlar tarafından gerçekleştirilebilecektir. Sağlık verilerinin işlenmesi gereken
durumlarda, bu işlemeyi gerçekleştirmek amacıyla yetkilendirilen kişilerin, bu verilerin
hassasiyetini anlamasına ve gerekli önemleri alabilmesine yönelik bilgilendirmeler yapılır.

2.3. Kişisel Veri Kategorileri
BİMTAŞ tarafından yürütülen çalışan kişisel verisi işleme faaliyetleri kapsamında; Kanunun 5.
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı BİMTAŞ’ın
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen kişisel veri kategorizasyonlarına
ek olarak çalışanların aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir.
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KİŞİSEL VERİ
KATEGORİZASYONU
Çalışan Bilgisi

Çalışanların istihdamları süresince Şirketin ve çalışanların ticari
ve hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetler
kapsamında işlenen kişisel veriler

Çalşan Adayı Bilgisi

Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinde uygun pozisyon için
değerlendirilebilmesine temel olacak bilgilerin elde edilmesine
yönelik işlenen her türlü kişisel veri

Çalışan İşlem Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan
gerçek kişilerin işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin
işlenen kişisel veriler

Çalışan Performans
ve Kariyer Gelişim
Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan
gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer
gelişimlerinin şirketimizin insan kaynakları politikası kapsamında
planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler

Yan Haklar ve
Menfaatler Bilgisi

Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan
diğer gerçek kişilere sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve
menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanımla ilgili objektif
kriterlerin belirlenmesi ve bunlara hak edişlerin takibi işin işlenen
kişisel veriler

Özlük Bilgisi

3.

AÇIKLAMA

Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük
haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine
yönelik ve Şirket insan kaynakları politikalarının oluşturulması,
iyileştirilmesi, icrası ve bu faaliyetlerin denetimi kapsamında
işlenen her türlü kişisel veri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler
BİMTAŞ tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme
ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından
uyulması zorunludur:


Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi,



Kişisel verilerin doğru ve güncel olması,



Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,



Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,



Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması,

BİMTAŞ tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta
öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya
anonimleştirilmektedir.
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3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar
BİMTAŞ tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme
şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar
aşağıda yer almaktadır:
Uluslararası veri aktarımı ve özel nitelikli kişisel verilerin aktarımına ilişkin kanuni şartlar saklı
kalmak kaydıyla; çalışanların kişisel verileri ancak aşağıdaki şartlardan birisinin varlığı halinde
üçüncü kişilere aktarılabilir:


Veri sahibinin açık rızasının olması,



Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,



Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını
açıklayamayacak durumdaysa veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;



Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,



Hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,



Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,



Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu
ise,



Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
BİMTAŞ meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar
Kişisel verilerin bir kısmı, KVK Kanunu kapsamında “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde
düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır.
Özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza
mahkumiyeti ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
BİMTAŞ, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave
tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:
(i) Çalışanın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, sadece kanunlarda
öngörülen hallerde,
(ii) Çalışanın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri 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 eliyle işleyebilir.
4.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

I.
BİMTAŞ, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; Uluslararası veri aktarımı ve özel
nitelikli kişisel verilerin aktarımına ilişkin kanuni şartlar saklı kalmak kaydıyla; çalışanların kişisel
verileri ancak aşağıdaki şartlardan birisinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilir.


Veri sahibinin açık rızasının olması,
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Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,



Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak
durumdaysa veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;



Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,



Hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,



Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,



Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,



Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ilgili Topluluk
Şirketinin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya
yurtdışına aktarabilmektedir.
Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde BİMTAŞ,
aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir.
PAYLAŞILAN TARAF
KATEGORİZASYONU

KAPSAM

AKTARIM AMACI

İş Ortağı

BİMTAŞ’ın ticari faaliyetlerini
yürütürken iş ortaklığı
kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma
amaçlarının yerine
getirilmesini temin etmek
amacıyla sınırlı olarak kişisel
verilerin paylaşımı

Tedarikçi

BİMTAŞ’ın aldığı talimatlar
doğrultusunda ve BİMTAŞ ile
arasındaki sözleşmeye
dayanarak BİMTAŞ’ın ticari
faaliyetlerini sürdürmesine
yönelik hizmet sunun taraflar

Tedarikçiden dış kaynaklı
olarak temin edilen
hizmetlerin alınması ile sınırlı
olarak aktarım

Kanunen Yetkili Kamu
Kurumu

Hukuken BİMTAŞ’tan bilgi ve İlgili kamu kurum ve
belge almaya yetkili kamu
kuruluşlarının bilgi talep
kurum ve kuruluşları
etme amacıyla sınırlı olarak
kişisel veri paylaşımı

Kanunen Yetkili Özel
Kurum

Hukuken BİMTAŞ’tan bilgi ve İlgili özel hukuk kişilerinin
belge almaya yetkili özel
hukuki yetkisi dahilinde talep
hukuk kişileri
ettiği amaçla sınırlı olarak
verilerin paylaşımı
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5. ÇALIŞANLARIN AYDINLATILMASI VE HAKLARI
Kanun’un 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin
işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir.
İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla BİMTAŞ tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin
yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı
oluşturulmuştur.
Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek
isteriz:










Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, şirketimizin adresine noter aracılığıyla
göndereceğiniz ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı
olarak bildirebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret
talep edilebilecektir.
BİMTAŞ, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak
sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte BİMTAŞ gerek gördüğü durumlarda
talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.
BİMTAŞ tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri
sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri
sahibine açıklanacaktır.
6. ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE
GETİRİLMESİ
Kanun’un 7. maddesine göre mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde çalışanlara ait kişisel verileri resen veya
çalışanın talebi üzerine BİMTAŞ Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler,
yok eder veya anonim hâle getirir.
7. ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN SAKLANMA SÜRESİ
Şirketimiz, çalışanların kişisel verilerini işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin
tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir.
Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre
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öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun
davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha
sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme
ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.
8. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR
Kanun’un 28. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamında dışındadır:


Kişisel verilerin, 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.



Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama
ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.



Kişisel verilerin 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.



Kişisel verilerin 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 istihbari faaliyetler
kapsamında işlenmesi.



Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak
yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28. maddesi gereğine; aşağıda sayılan durumlarda BİMTAŞ tarafından çalışanlarına
aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve çalışanlar, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları
hariç olmak üzere, Kanunda belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:


Kişisel veri islemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.



İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.



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.



Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
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