
Değerl� Çalışanlarımız,

Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. olarak K�ş�sel Ver� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� çalışmamız hakkında küçük 
b�r açıklama yapmak �ster�z.

6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu Hakkında B�lg�lend�rme
Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. olarak k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�nde başta özel hayatın g�zl�l�ğ� olmak 
üzere �lg�l� k�ş�ler�n temel hak ve özgürlükler�n� korumak ve k�ş�sel ver�ler� �şleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler�n 
yükümlülükler� �le uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (KVKK) 
hakkında s�zler� b�lg�lend�rmek �st�yoruz. Ver� Sorumlusu Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda �şleneb�lecekt�r.

Kanunla İlg�l� Bazı Ter�mler, Tanımlar

K�ş�sel ver�:  Bu kanun kapsamında k�ş�sel ver�ler “k�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�ye �l�şk�n her türlü b�lg�” 
olarak; �şleme �se “k�ş�sel ver�ler�n tamamen veya kısmen otomat�k olan ya da herhang� b�r ver� kayıt s�stem�n�n parçası 
olmak kaydıyla otomat�k olmayan yollarla elde ed�lmes�, kayded�lmes�, depolanması, muhafaza ed�lmes�, 
değ�şt�r�lmes�, yen�den düzenlenmes�, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde ed�leb�l�r hâle get�r�lmes�, 
sını�andırılması ya da kullanılmasının engellenmes� g�b� ver�ler üzer�nde gerçekleşt�r�len her türlü �şlem” olarak 
tanımlanmaktadır.

Özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�: K�ş�ler�n ırkı, etn�k köken�, s�yas� düşünces�, felsefi �nancı, d�n�, mezheb� veya d�ğer �nançları, 
kılık ve kıyafet�, dernek, vakıf ya da send�ka üyel�ğ�, sağlığı, c�nsel hayatı, ceza mahkûm�yet� ve güvenl�k tedb�rler�yle 
�lg�l� ver�ler� �le b�yometr�k ve genet�k ver�ler� g�b� b�lg�lerd�r.

K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�: “K�ş�sel ver�ler�n tamamen veya kısmen otomat�k olan ya da herhang� b�r ver� kayıt 
s�stem�n�n parçası olmak kaydıyla otomat�k olmayan yollarla elde ed�lmes�, kayded�lmes�, depolanması, muhafaza 
ed�lmes�, değ�şt�r�lmes�, yen�den düzenlenmes�, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde ed�leb�l�r hâle get�r�lmes�, 
sını�andırılması ya da kullanılmasının engellenmes� g�b� ver�ler üzer�nde gerçekleşt�r�len her türlü �şlem�” şekl�nde �fade 
ed�lmekted�r.

Açık Rıza: K�ş�sel ver�ler �le �lg�l� “bel�rl� b�r konuya �l�şk�n, b�lg�lend�r�lmeye dayanan ve özgür �radeyle açıklanan rıza” 
şekl�nde tanımlanmıştır.  Ver� Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülükler�m�z� yer�ne get�rmek amacıyla s�zler� 
b�lg�lend�rmek ve açık rızanızı almak �st�yoruz.

KVKK: K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu
İlg�l� K�ş�: Kanun kapsamında yalnızca gerçek k�ş�ler�n ver�ler� korunmaktadır. Bu nedenle, Kanunda k�ş�sel ver�s� �şlenen 
gerçek k�ş�y� �fade etmek �ç�n “�lg�l� k�ş�” �fades� kullanılmıştır. Korunması gereken k�ş�, düzenlemen�n tanımlar kısmında 
açıkça bel�rt�ld�ğ� üzere “gerçek k�ş�”d�r.

K�ş�sel Ver�ler�n�z Hang� Hallerde ve Hang� Amaçlarla İşleneb�lecekt�r?

6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu'nun 5. Maddes�nde yer alan şartlara göre, kural olarak k�ş�sel ver�ler �lg�l� 
k�ş�n�n açık rızası olmaksızın �şlenemez.  Ancak aşağıdak� şartlardan b�r�n�n varlığı hâl�nde, �lg�l� k�ş�n�n açık rızası 
aranmaksızın k�ş�sel ver�ler�n�n �şlenmes� mümkündür:

1. Kanunlarda açıkça öngörülmes�.
2. F��l� �mkânsızlık neden�yle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuk� geçerl�l�k tanınmayan 
k�ş�n�n kend�s�n�n ya da b�r başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması �ç�n zorunlu olması.
3. B�r sözleşmen�n kurulması veya �fasıyla doğrudan doğruya �lg�l� olması kaydıyla, sözleşmen�n tara�arına a�t k�ş�sel 

ver�ler�n �şlenmes�n�n gerekl� olması.
4. Ver� sorumlusunun hukuk� yükümlülüğünü yer�ne get�reb�lmes� �ç�n zorunlu olması.
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5. İlg�l� k�ş�n�n kend�s� tarafından alen�leşt�r�lm�ş olması.
6. B�r hakkın tes�s�, kullanılması veya korunması �ç�n ver� �şlemen�n zorunlu olması.
7. İlg�l� k�ş�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar vermemek kaydıyla, ver� sorumlusunun meşru menfaatler� �ç�n ver� 

�şlenmes�n�n zorunlu olması.

Özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler de K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kanunu'nun 6. Maddes�ne göre, �lg�l�n�n açık rızası olmaksızın 
�şlenmes� yasaktır. Özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler: K�ş�ler�n ırkı, etn�k köken�, s�yas� düşünces�, felsefi �nancı, d�n�, mezheb� 
veya d�ğer �nançları, kılık ve kıyafet�, dernek, vakıf ya da send�ka üyel�ğ�, sağlığı, c�nsel hayatı, ceza mahkûm�yet� ve 
güvenl�k tedb�rler�yle �lg�l� ver�ler� �le b�yometr�k ve genet�k ver�ler� özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�d�r. 
Ancak, yukarıda bel�rt�len sağlık ve c�nsel hayat dışındak� özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler de kanunlarda öngörülen hâllerde 
�lg�l� k�ş�n�n açık rızası aranmaksızın �şleneb�l�r. Sağlık ve c�nsel hayata �l�şk�n k�ş�sel ver�ler �se ancak kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hek�ml�k, tıbbî teşh�s, tedav� ve bakım h�zmetler�n�n yürütülmes�, sağlık h�zmetler� �le 
finansmanının planlanması ve yönet�m� amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan k�ş�ler veya yetk�l� kurum 
ve kuruluşlar tarafından �lg�l�n�n açık rızası aranmaksızın �şleneb�l�r.

Özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�nde, ayrıca Kurul tarafından bel�rlenen yeterl� önlemler�n alınması şarttır.

K�ş�sel ver�ler�n�z Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. tarafından yukarıda bel�rt�len k�ş�sel ver� �şleme şartlarına 
göre aşağıdak� amaçlar �ç�n �şleneb�lecekt�r:

K�ş�sel Ver�ler�n�z Aşağıdak� Amaçlar İç�n Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. Tarafından İşlenecekt�r;

1.  B�lg� Güvenl�ğ� Süreçler�n�n yürütülmes�, Çalışanlar İç�n Yan Haklar Ve Menfaatler� Süreçler�n�n Yürütülmes�; Denet�m 
/ Et�k Faal�yetler�n�n Yürütülmes�; Er�ş�m Yetk�ler�n�n Yürütülmes�; Kurumsal �let�ş�m�n yürütüleb�lmes�

2.  İş sağlığı ve güvenl�ğ� çalışmalarının yürütülmes� ve yasal yükümlülükler�m�z�n yer�ne get�r�lmes�: Ac�l durum 
süreçler�n�n yürütülmes� ve ac�l durum operasyonlarının yürütülmes�, ac�l durum anal�z raporlarının oluşturulması, 
�ş kazası muayeneler�n�n gerçekleşt�r�leb�lmes�, �şe g�r�ş muayenes�n�n yapılması, �şyer� hek�m�nden sağlık raporu 
elde ed�lmes�ne bağlı süreçler�n yürütülmes�, rıza vermen�z hal�nde, tesp�t ed�len sağlık durumunuza göre poz�syon 
değ�ş�kl�kler�n�n yapılması ve bu yolla sağlığınız �ç�n uygun olan �ş poz�syonlarının s�zlere sağlanması,

3.  İnsan kaynakları pol�t�kalarının yürütülmes�, çalışanlara ücretler�n�n ödeneb�lmes�,
4.  Ş�rket�m�z �le yapılan �ş sözleşmeler�nde yer alan amaçlar doğrultusunda, performans yönet�m s�stemler�n�n 

gel�şt�r�lmes�,
5.  Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. �le �ş �l�şk�n�z�n sona ermes� akab�nde, terc�h�n�ze bağlı olarak 

dolduracağınız çıkış mülakat formları vasıtasıyla �nsan kaynakları süreçler�m�z�n �y�leşt�r�lmes�,
6. Gerekl� hallerde yurt �ç� ve yurt dışı görevlend�rmeler�n�n yapılması,
7.  Özlük hakları dosyalarınızın oluşturulması,
8. Hastalık raporlarının nedenler�n�n toplanması,
9.  Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. �ç�nde ve dışında tems�l �le görevlend�r�lme kapsamında 

gerçekleşt�r�lecek vekâletname ve �mza s�rküler� süreçler�n�n yönet�lmes�,
10. Rıza vermen�z hal�nde, etk�nl�k yönet�m�, kurum �ç� eğ�t�m, tanıtım ve kurumsal �let�ş�m çalışmaları amacıyla 

fotoğraf ve görüntüler�n�z�n �şlenmes�ne �l�şk�n süreçler�n yürütülmes�,
11. Eğ�t�m faal�yetler�n�n yürütülmes�, kar�yer faal�yetler�n�n yürütüleb�lmes�,
12. İdar� ve hukuk� yükümlükler�m�z gereğ�n�n yer�ne get�r�leb�lmes�,
13. PDKS kontrollü g�r�ş çıkış ve fazla mesa�ler�n hesaplanab�lmes�
14. Kamu sağlığı, halk sağlığı neden�yle salgın hastalıklarla mücadele kapsamında alınan yasal ver�ler�n alınab�lmes�.

İşlenen k�ş�sel ver�ler�n�z nelerd�r?
Çalışan olarak �ş başvurusu, �şe alım ve tak�p eden �ş süreçler�nde �şleneb�lecek k�ş�sel ver�ler�n�z ve açıklamaları 
aşağıdak� g�b�d�r; 

K�ml�k B�lg�s� Ad-soyadı, tüm k�ml�k b�lg�ler�, uyruk, meden� durumu, doğum yer� ve tar�h�, T.C. k�ml�k numarası, c�ns�yet, 
�mza b�lg�s�, SGK numarası İlet�ş�m B�lg�s� Telefon numarası, gerekl� durumlarda ulaşmak �ş�n yedek k�ş� telefon b�lg�s�, 
adres b�lg�s�, e-posta adres� Eğ�t�m B�lg�s� Öğren�m durumu, sert�fika aldığı kurs ve sem�ner b�lg�ler�, yabancı d�l b�lg�s�, 
çalışma hayatı süres�nce aldığı eğ�t�mler ve performans b�lg�ler�, d�ploma b�lg�ler�, özgeçm�ş F�nansal B�lg� F�nansal ve 
maaş detayları, pr�m l�stes�, �cra tak�p ve borç, nafaka b�lg�ler�, banka b�lg�ler�, asgar� geç�m �nd�r�m� b�lg�s�, Görsel Ver� 
Fotoğraf, kamera kayıt görüntüler� İş�tsel Ver� Ses kayıtları Özel N�tel�kl� K�ş�sel Ver� Engell� durumu, sağlık raporları, 
sağlık beyan belges�, sağlık raporları, HES kodu, PCR test�, ham�lel�k b�lg�ler�, meslek hastalığı kayıtları, �şe g�r�ş 
muayene formu, günlük hasta ş�kâyetler�, akc�ğer grafis�, �ş�tme test�, göz muayenes�, kan grubu b�lg�s�, sabıka kaydı, 
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nüfus cüzdanı (esk�) �çer�s�nde yer alan d�n b�lg�s� hanes�, ehl�yet belges� �çer�s�nde yer alan kan grubu hanes�. Özel 
n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler açık rıza alınmaksızın �şlenmemekted�r. İş Hayatı-Çalışma Ver�ler� S�c�l no, poz�syon adı, 
departmanı ve b�r�m�, unvanı, son �şe g�r�ş tar�h�, �şe g�r�ş çıkış tar�hler�, s�gorta g�r�ş/emekl�l�k, sosyal güvenl�k no, esnek 
saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesa� b�lg�s�, kıdem 
tazm�natı baz tar�h, kıdem tazm�natı �lave gün, İz�n Ver�s� İz�n kıdem baz tar�h�, �z�n kıdem �lave gün, �z�n grubu, 
çıkış/dönüş tar�h�, gün, �z�ne çıkış neden�, �z�nde bulunacağı adres/telefon D�ğer Askerl�k durumu, performans b�lg�s�, 
a�le b�ld�r�m b�lg�ler İşlem B�lg�ler� çalışan �nternet er�ş�m logları, g�r�ş çıkış logları 

İşlenen K�ş�sel Ver�ler�n�z K�mlere, Hang� Amaçla Aktarılab�lecekt�r?

K�ş�sel ver�ler�n aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.8'e göre, k�ş�sel ver�ler, �lg�l� k�ş�n�n açık rızası 
olmaksızın aktarılamaz.

K�ş�sel ver�ler; k�ş�sel ver� sah�b�n�n açık rızası aranmaksızın �şleneb�ld�ğ� hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü k�ş�lere 
de aktarılab�l�r. Aynı şek�lde yeterl� önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve c�nsel hayat dışındak� özel n�tel�kl� k�ş�sel 
ver�lerde, kanunlarda öngörülen hâllerde �lg�l� k�ş�n�n açık rızası aranmaksızın aktarılab�l�r. Sağlık ve c�nsel hayata �l�şk�n 
k�ş�sel ver�ler �se ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hek�ml�k, tıbbî teşh�s, tedav� ve bakım h�zmetler�n�n 
yürütülmes�, sağlık h�zmetler� �le finansmanının planlanması ve yönet�m� amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında 
bulunan k�ş�ler veya yetk�l� kurum ve kuruluşlar tarafından �lg�l�n�n açık rızası aranmaksızın aktarılab�l�r.

K�ş�sel ver�ler�n aktarılmasına �l�şk�n d�ğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

K�ş�sel ver�ler�n yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK'nın 9.maddes�ne göre, k�ş�sel ver�ler, kural olarak �lg�l� 
k�ş�n�n açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak k�ş�sel ver�ler, k�ş�sel ver�ler�n açık rızası aranmaksızın 
�şleneb�ld�ğ� hallerde üçüncü k�ş�lere de aktarılab�l�r. Aynı şek�lde yeterl� önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve c�nsel 
hayat dışındak� özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler, kanunlarda öngörülen hâllerde �lg�l� k�ş�n�n açık rızası aranmaksızın yurt 
dışına aktarılab�l�r. Sağlık ve c�nsel hayata �l�şk�n k�ş�sel ver�ler �se ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hek�ml�k, 
tıbbî teşh�s, tedav� ve bakım h�zmetler�n�n yürütülmes�, sağlık h�zmetler� �le finansmanının planlanması ve yönet�m� 
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan k�ş�ler veya yetk�l� kurum ve kuruluşlar tarafından �lg�l�n�n açık 
rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılab�l�r. Yeterl� korumanın bulunmaması durumunda Türk�ye'dek� ve �lg�l� yabancı 
ülkedek� ver� sorumlularının yeterl� b�r korumayı yazılı olarak taahhüt etmeler� ve Kurulun �zn�n�n bulunması kaydıyla 
�lg�l� k�ş�n�n açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılab�l�r.

Yeterl� korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca bel�rlenerek �lan ed�l�r.

K�ş�sel ver�ler�n yurt dışına aktarılmasına �l�şk�n d�ğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
Yukarıda bel�rt�len düzenlemelere uygun olarak �şlenen k�ş�sel ver�ler�n�z;
İş sözleşmen�zde yer alan amaçlar doğrultusunda, etk�l� çalışan yönet�m�n�n sürdürülmes� ve gel�şt�r�lmes�, 
sözleşmeden doğan yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�, çalışanların performanslarının değerlend�r�lmes�, �ş 
güvenl�ğ�n�n sağlanması amacıyla k�ş�sel ver�ler�n�z �şleneb�l�r. 

K�ş�sel Ver�ler�n Toplanma Yöntem� ve Hukuk� Sebeb�

K�ş�sel ver�ler�n�z, matbu ortamlar, elektron�k ortamlar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokop�, yazıcı, v�deo, fotoğraf 
mak�nası, telefon, tablet, web sayfası g�b� ortamlar üzer�nden kısmen veya tamamen otomat�k olarak ya da herhang� 
b�r kayıt s�stem�n�n parçası olarak toplanmaktadır. Bu k�ş�sel ver�ler İş Kanunu gereğ�, İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� mevzuatı 
gereğ�, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes� ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes� 
Hakkında Kanun gereğ�, 6563 sayılı Elektron�k T�caret�n Düzenlenmes� Kanunu gereğ�, Türk T�caret Kanunu gereğ�, 
Verg� Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu, 6698 
sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu g�b� �lg�l� d�ğer mevzuat gereğ� toplanmaktadır. K�ş�sel ver�ler�n�z, b�r 
sözleşmen�n �fası �ç�n, kanunlarda öngörülmes� hal�nde; b�r hukuk� yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� amacıyla, ver� 
sorumlusunun meşru menfaat� gereğ� veya farklı yasal hukuk� sebeplerle toplanmakta ve �şlenmekted�r. 

K�ş�sel Ver�ler�n Aktarılması Hususu

K�ş�sel ver�ler�n�z grup ş�rketler�m�ze, talep ed�lmes� durumunda yasalara uygun olarak �ş sağlığı güvenl�ğ� 
tedar�kç�m�ze, avukatımıza, danışmanlık h�zmet� aldığımız danışmanlık firmalarına, denetç� kurumlara ve �ş �l�şk�s� 
�ç�nde olduğumuz d�ğer tedar�kç�lere ölçülü ve amaçla kısıtlı olarak aktarılmaktadır. K�ş�sel ver�ler�n�z kolluk 
kuvvetler�ne, mahkemelere, K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu, Mal�ye Bakanlığı, Gümrük ve T�caret Bakanlığı, Çalışma ve
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 Sosyal Güvenl�k Bakanlığı, B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu g�b� kamu tüzel k�ş�ler�ne K�ş�sel Ver�ler� Koruma 
Kurumu, Mal�ye Bakanlığı, Gümrük ve T�caret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı g�b� kamu tüzel k�ş�ler�ne 
aktarılab�lecekt�r. K�ş�sel ver�ler�n�z yurt dışında �ş ortağımız olan veya �ş b�rl�ğ� yaptığımız firmalara aktarılab�lmekted�r.

Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. Olarak K�ş�sel Ver� Güvenl�ğ�ne İl�şk�n Yükümlülükler�m�z;

K�ş�sel ver�ler�n hukuka aykırı olarak �şlenmes�n� önlemek, k�ş�sel ver�lere hukuka aykırı olarak er�ş�lmes�n� önlemek, 
k�ş�sel ver�ler�n muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenl�k düzey�n� tem�n etmeye yönel�k gerekl� her türlü 
tekn�k ve �dar� tedb�rler� almak zorundadır. Ver� sorumlusu, k�ş�sel ver�ler�n kend� adına başka b�r gerçek veya tüzel k�ş� 
tarafından �şlenmes� hâl�nde, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len tedb�rler�n alınması hususunda bu k�ş�lerle b�rl�kte müştereken 
sorumludur. Ver� sorumlusu, kend� kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümler�n�n uygulanmasını sağlamak 
amacıyla gerekl� denet�mler� yapmak veya yaptırmak zorundadır. Ver� sorumluları �le ver� �şleyen k�ş�ler, öğrend�kler� 
k�ş�sel ver�ler� bu Kanun hükümler�ne aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve �şleme amacı dışında kullanamazlar. Bu 
yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. İşlenen k�ş�sel ver�ler�n kanun� olmayan yollarla başkaları 
tarafından elde ed�lmes� hâl�nde, ver� sorumlusu bu durumu en kısa sürede �lg�l�s�ne ve Kurula b�ld�r�r. Kurul, gerekmes� 
hâl�nde bu durumu, kend� �nternet s�tes�nde ya da uygun göreceğ� başka b�r yöntemle �lan edeb�l�r.

6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddes� Uyarınca K�ş�sel Ver� Sah�pler�n�n (İlg�l� K�ş�) Hakları Nelerd�r?

1. Kend�ler� �le �lg�l� k�ş�sel ver� �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme,
2. K�ş�sel ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme,
3. K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, 
5. K�ş�sel ver�ler�n eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme ve bu kapsamda yapılan 

�şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme,
6. Kanun ve �lg�l� d�ğer kanun hükümler�ne uygun olarak �şlenm�ş olmasına rağmen, �şlenmes�n� gerekt�ren sebepler�n 

ortadan kalkması hâl�nde k�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�n� veya yok ed�lmes�n� �steme ve bu kapsamda yapılan �şlem�n 
k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme, 

7. İşlenen ver�ler�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle k�ş�n�n kend�s� aleyh�ne b�r 
sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme ve k�ş�sel ver�ler�n kanuna aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması 
hâl�nde zararın g�der�lmes�n� talep etme haklarına sah�pt�r. 

K�ş�sel Ver�ler�n�z� Saklama ve İmha Süreler� ve İmha Yöntemler�

Ş�rket�m�zde �şlenen k�ş�sel ver�ler, �lg�l� mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza ed�l�r. Muhafazasına gerek 
kalmayan ver�ler, b�lg�ler, dokümanlar �lg�l� �ç mevzuatımız ve yasal mevzuatlara uygun olarak güvenl� b�r şek�lde �mha 
ed�l�r. K�ş�sel ver�ler; Başta 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu olmak üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,  
5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmes� ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes� Hakkında Kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenl�ğ� Kanunu, 4982 Sayılı B�lg� Ed�nme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 3071 sayılı D�lekçe Hakkının Kullanılmasına 
Da�r Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, İşyer� B�na ve Eklent�ler�nde Alınacak Sağlık ve Güvenl�k Önlemler�ne İl�şk�n 
Yönetmel�k g�b� sa�r kanunlar uyarınca yürürlükte olan d�ğer �k�nc�l düzenlemeler çerçeves�nde öngörülen saklama 
süreler� kadar saklanmaktadır. İmha �şlemler� kâğıt ger� dönüşümü, kırpma, elektron�k c�hazları tahr�p, d�j�tal ver�ler� �le 
güvenl� b�r şek�lde s�l�nerek yapılmaktadır.

6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu Kapsamıyla İlg�l� Olmak Üzere İlg�l� K�ş� �le İlet�ş�m

Söz konusu hakların kullanımına �l�şk�n talepler, k�ş�sel ver� sah�pler�, �lg�l� k�ş�ler tarafından ş�rket�m�z�n �nternet 
adres�nde yer alan KVKK sayfasındak�, 6698 sayılı Kanun Kapsamında K�ş�sel Ver�ler�n İşlenmes� ve Korunmasına �l�şk�n 
mevzuatta bel�rt�len yöntemlerle �let�leb�lecekt�r. Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. �lg�l� k�ş�ler�n söz konusu 
talepler�n� mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün �çer�s�nde değerlend�rerek sonuçlandıracaktır.
Kanun kapsamında k�ş�sel ver� kullanımıyla �lg�l� olmak üzere her türlü soru ve görüşler�n�z �ç�n web sayfamızda yer 
alan �let�ş�m b�lg�ler�m�z üzer�nden, KVKK sayfamızda yer alan b�lg�ler üzer�nden b�ze başvuru yapab�l�rs�n�z. Yukarıda 
yaptığımız açıklamalarla, s�zler� b�lg�lend�rm�ş ve Aydınlatma Yükümlülüğümüzü yer�ne get�rm�ş bulunuyoruz. Ver� 
Sorumlusu olarak 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu gereğ� tarafınıza mümkün olan en kısa süre �ç�nde ya 
da yasal süreler �ç�nde cevap ver�lecekt�r. 

Lütfen başvurunuzu duru b�r d�lle, detaylı ve en uygun şek�lde �fade ederek gerçekleşt�r�n�z. Başvurularınızı e-posta 
veya adres b�lg�ler�m�z üzer�nden yazılı olarak yapab�l�rs�n�z.

Çalışanlar İç�n Aydınlatma Metn� 



Değerl� Çalışanlarımız,

İş �l�şk�n�z�n sona ermes�nden sonra da k�ş�sel ver�ler� paylaşmama, görev�n�z gereğ� daha önce ed�nd�ğ�n�z 
k�ş�sel ver�ler� koruma ve �fşa etmeme sorumluluğunuz devam ed�yor.

Müşter�ler�m�z�n, tedar�kç�ler�m�z�n, z�yaretç�ler�m�z�n, m�safirler�m�z�n, b�rl�kte çalıştığımız �ş arkadaşlarımızın k�ş�sel 
ver�ler�n� kanunlara uygun şek�lde korumak �ş akd�n�z�n sona ermes� durumunda da geçerl�d�r. İşten ayrılsanız dah� 
görev�n�z gereğ� daha önce ed�nd�ğ�n�z k�ş�sel ver�ler� kanunen ve �ş ahlakı gereğ� korumakla yükümlüsünüz aks� halde 
doğacak madd� ve manev� zararlardan s�z sorumlu olursunuz. Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. olarak bu 
konudak� yasal haklarımızı saklı tutuyoruz. 

İş akd�n�z sona erse de geçm�şte Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. çalışanları olarak k�ş�sel ver�ler�n g�zl�l�ğ�, 
güvenl�ğ�nden kaynaklanan sıkıntılarda kanun� haklarımızı kullanmayı saklı tutuyoruz.

B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� �le �lg�l� b�lg�lere ş�rket�m�z�n portalından ulaşab�l�rs�n�z.

KVKK ve GDPR �le �lg�l� pol�t�kalarımıza kurallarımıza ş�rket�m�z�n portalından ulaşab�l�rs�n�z.

İşbu K�ş�sel Ver�ler/Özel N�tel�kl� K�ş�sel Ver�ler�n Kullanımı Aydınlatma metn�n� tarafınıza sunulmuştur.

Başvuru Yapacağınız Ver� Sorumlusunun K�ml�ğ� ve Açık Adres� 

Ver� Sorumlusu İlet�ş�m B�lg�ler�
Ver� Sorumlusu: Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. 
Adres�m�z: Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddes� S�lkar Plaza No:6 Kat:2 Bayrampaşa İstanbul
E-Posta: kvkk@gumus-grup.com 
KEP: tempometal@hs03.kep.tr 
İlet�ş�m l�nk�: https://www.t�maytempo.com/

Çalışanlar İç�n Aydınlatma Metn� 


