
Değerl� Çalışanımız,

6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında �ş sözleşmeler�ne k�ş�sel ver� güvenl�ğ� �le �lg�l� 
hükümler�n eklenmes� zorunluluğu doğmuştur. İşte bu nedenle Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. olarak 
aşağıdak� madde �lave ed�lm�şt�r. Aşağıdak� “VERİ GÜVENLİĞİ GİZLİLİK POLİTİKASI VE SIR SAKLAMA 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ” başlıklı maddey� özgür, hür �raden�zle okuyup anlayıp, �mzalamanızı r�ca eder�z. Bu madde daha 
önce �mzalanmış olduğunuz �ş sözleşmes�n�n ayrılmaz b�r parçası olacaktır.

VERI GÜVENLIĞI GIZLILIK POLITIKASI VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Çalışan �şe başladığı an �t�bar� �le 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununa uyumlu çalışacağını beyan ve kabul 
eder. Çalışan, 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu uyumu �ç�n ş�rket�m�zde uygulanmakta olan KVKK K�ş�sel 
Ver� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�ne uyumlu çalışmaktan sorumludur. Çalışan k�ş�sel ver� güvenl�ğ� �le �lg�l�, pol�t�ka, 
prosedür, tal�matlara uyumlu çalışacağını kabul ve beyan eder.  Çalışan, kend�s�ne ver�len görev gereğ� elde edeceğ� 
k�ş�sel ve t�car� ver�ler� sadece �ş amacıyla, kısıtlı olacak şek�lde �şler. Ş�rket�m�z�n yazılı �zn� olmadan k�ş�sel ve t�car� 
ver�ler� başka b�r amaç �ç�n veya başka b�r �ş �ç�n kullanamaz. Personel, 6698 sayılı yasaya uygun olmayan b�r şek�lde 
k�ş�sel ver�ler� veya özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler� �şler, kullanır, depolar, s�ler, tahr�p eder, bozar veya yetk�s�z er�ş�me 
uğratırsa doğacak tüm ceza� sorumlulukları kabul edeceğ�n� beyan ve taahhüt eder. Personel �şten ayrılsa dah� çalıştığı 
süreler �ç�nde elde ett�ğ� k�ş�sel ver�ler� ve t�car� ver�ler� ş�rket�m�z�n yazılı �zn� olmaksızın kullanamaz, dağıtamaz, 
üçüncü tara�ara aktaramaz. Çalışan 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununa aykırı h�çb�r �ş, eylem ve faal�yette 
bulunamaz. Çalışan, ver� m�n�m�zasyonu �lkes�ne uygun çalışmaktan sorumludur. Çalışan, kend�s�ne ver�len çalışanlar 
�ç�n Aydınlatma Metn�n� okuduğunu, Çalışanlar �ç�n Açık Rıza Met�nler�n� okuyup anladığını ve özgür �rade �le açık rıza 
verd�ğ�n�/vermed�ğ�n� kabul ve beyan eder. Çalışan 6698 sayılı kanun gereğ� açık rızasını �sted�ğ� zaman Ver� Sorumlusu 
İrt�bat K�ş�s�'ne yazılı olarak başvurarak ger� çekeb�l�r. 
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