6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞANLAR İÇİN AYDINLATMA METNİ
ALTINYALDIZ ULUSLARARASI UZAY SİST.KONS.SAN.VE TİC. A.Ş. olarak; veri
sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilerinizin (Örneğin adı, soyadı, doğum tarihi,
doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri
telefon numarası, açık adres bilgisi,banka hesap numarası, e-posta adresi v.b.) ticari ilişkilerimiz
kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde
ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği
şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,kaydedileceğini,
depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri
talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi
veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve
KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası,
kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep
ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları
aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı
tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan
kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin
kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet
ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.
Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini
kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi
yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin
verileri Şirket'e ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla topluyoruz.Şirket'in
işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri
binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.Hukuki yükümlülüklerimizi yerine
getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak
bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.İş sözleşmesinin ifası için gerekli
amacın yerine getirilmesi, özellikle;çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması, bordro
işlemlerinin yapılmasının sağlanması, çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması İş Kanunu, İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve
mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;personel özlük dosyasının
oluşturulması,SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal
yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının
sağlanması çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü icra dosyalarına çalışanların maaş haciz
kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılmas,iş sağlığı ve
güvenliği işlemlerinin yapılması,mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce
öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, mahkeme
kararlarının yerine getirilmesi.Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza
edilecektir.
./.2

S.2

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel
verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı
olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya
kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık
kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.Şirket denetçilerine, denetim
faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.Şirket içerisinde
güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;işyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi
için işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz.Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek
nedeniyle özellikle;savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule
uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme
yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.Şirketin idaresi, işin
yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle; Bağlı olduğumuz veya
ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel
verilerinizi aktarabiliyoruz.Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri
boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.Kişisel verilerinizden gerekli
olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda
çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim
sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin
yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.
HAKLARINIZ
KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz
ile ilgili; Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna
ilişkin bilgi talep etmek,kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp
aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve
eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği
alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de
öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya
anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya
aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep
edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın
koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden
seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.Münhasıran bir otomatik sistem
kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa
itiraz edebilirsiniz.

