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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI
MADDE 1 – GİRİŞ
Ficosa Otomativ Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Firma” veya “Ficosa” olarak anılacaktır.) olarak Firmamız
otomotiv sektöründe yedek parça imalatı alanında dünya çapında hizmet vermekte olup mevcut ve
potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, şirket hissedarlarımızın, istihdam ettiğimiz
çalışanlarımızın veya çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimiz ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların
çalışanlarının, hissedarlarının yahut diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak
işlenmesi ve korunması, Firmamız için son derece önemli bir husustur.
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ikincil mevzuat çerçevesinde öngörülen kişisel verilerin
işlenmesine ve korunmasına ilişkin yerine getirilecek yükümlülükler ile bu kapsamda uygulanacak
usul ve esaslar düzenlenmektedir.
MADDE 2 – POLİTİKANIN AMACI
İşbu Politika’nın temel amacı, Firmamız bünyesinde ve bağlı olduğu ortaklıklar düzeyinde kişisel
verilerin işlenmesi ve korunması hususunda hukuka uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme
faaliyetlerinin ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sistemlerin açıklanması ve Firmamız tarafından
işlenen kişisel veriler ile ilgili veri sahiplerinin bilgilendirilmesidir.
MADDE 3 – POLİTİKANIN KAPSAMI
İşbu Politika hükümleri, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, şirket
hissedarlarımızın, istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin,
işbirliği içinde olduğumuz diğer kurum çalışanlarının, hissedarlarının yahut üçüncü kişilerin, tamamen
veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla Firmamız bünyesinde işlenen tüm kişisel verileri kapsamaktadır.
MADDE 4 – TANIMLAR
Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rızayı ifade etmektedir.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (adsoyad, TC, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.) ifade
etmektedir.

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 hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Veri Sahibi/
İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar,
ziyaretçiler vb.) ifade etmektedir.
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Özel Nitelikli Kişisel
Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Örneğin, çalışan
adaylarının bilgilerini göndermiş olduğu tedarikçi firmalar.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişiyi ifade etmektedir. Firmamız bu kapsamda veri sorumlusu
olarak addedilmektedir.

MADDE 5 – TEMEL İLKELER VE KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ YÖNTEMİ
İşbu Politika, KVKK ve ilgili ikincil mevzuat tarafından öngörülen kuralları somutlaştırma amacını
taşımakta olup söz konusu amaca hizmet edecek yöntemleri belirleyen ve yol gösterici bir nitelik
taşıyan bir düzenlemedir. Bu kapsamda, Firmamız bu Politika’yı rehber edinerek gerçekleştirilen veri
işleme faaliyetlerini analiz edecek, gerekli tüm aksiyonları belirleyecek ve gerekli her türlü idari ve
teknik önlemleri alacaktır. Aksiyonların uygulanmaya başlanması ile birlikte iç denetim sistemi
işletilerek işbu Politika’ya uyumluluk sağlanacak ve sağlanan bu uyumluluk korunacaktır. İç denetim
uygulamasının yanı sıra, çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılacak, Firmamız
bünyesine yeni dahil olmuş çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilecek ve Firmamızın bağlı
ortaklıkları ve iş ortakları ile ilişkilerinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Tüm bu süreçlerde Firmamız, yasal uyumluluğun sağlanması amacıyla işlenen kişisel verilerin KVKK
ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen genel ilke ve hükümlere uygun olması gerektiğinin
bilincindedir. Bu doğrultuda, KVKK madde 4 kapsamında tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde göz
önünde bulundurulması gereken temel ilkeler aşağıda yer almaktadır:






Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme.

Bu çerçevede Firmamız tarafından kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilecek her türlü veri işleme faaliyetinde yukarıda yer alan tüm ilkeleri göz önünde
bulunduracaktır.
MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
KVKK madde 12 gereğince Ficosa, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini
önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak ile yükümlüdür. Bununla beraber, ileride
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları tarafından belirlenebilecek her türlü güvenlik
ölçütleri de dikkate alınacak ve uygulanacaktır.
Ficosa ve bağlı ortaklıklarına ait ortak bir veri tabanında işlenen kişisel veriler, KVKK madde 12
doğrultusunda alınan teknik ve idari önlemler çerçevesinde gizli olarak saklanacak ve ticari amaç
gerekçesiyle hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
Ficosa, KVKK madde 12 doğrultusunda alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin
işleyişi ile ilgili olarak gerekli iç denetim sistemleri kurmaya, kurulan sistem neticesinde iç denetimleri
yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgulamalıdır. Bu iç denetim Firma yetkililerce belirlenen
birimler veya görevliler tarafından incelenerek gerekli aksiyonlar alınacaktır.
Ficosa, işlenen kişisel verilerin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı yollar ile üçüncü kişiler
tarafından elde edilmesi durumunun tespiti halinde bahsi geçen bu durumu mümkün olan en kısa
sürede ilgili kişisel veri sahibine ve gerektiğinde Kurul’a bildirmekle yükümlüdürler.
Firmamız tarafından işlenen kişisel veri güvenliği ihlali riskini verilerin korunmasına ilişkin ortaya
çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumlarının tespiti halinde yol
açacağı kayıplar doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun teknik ve idari tedbirlerin derhal
alınacaktır. Bu riskler belirlenirken öncelikle kişisel verilerin (i) özel nitelikli kişisel veri olup
olmadığı, (ii) mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği ve (iii) güvenlik ihlali
halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınacaktır.
Bu risklerin tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesinden sonra, söz konusu risklerin azaltılması ya
da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve
yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilecektir, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak
uygulamaya konulacaktır.
6.1. Hukuka Uygun Kişisel Veri İşlenmesinin Sağlanması için Alınacak Teknik ve İdari Tedbirler
Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için aşağıda yer alan teknik ve idari tedbirler alınacaktır:
 Ficosa çalışanları, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak
işlenmesi konusunda bilgilendirilecektirler. Bununla beraber, gerektiğinde güncel
değişiklikler ve konu ile ilintili şirket içi politikalar hakkında da eğitimler düzenlenecektir.
 Ficosa bünyesinde yürütülmüş ve yürütülmekte olan tüm faaliyetler detaylı olarak tüm
departmanlar özelinde analiz edilecek ve bu analiz neticesinde “kişisel veri haritası”
çıkarılacaktır. Çıkarılan bu kişisel veri haritası çerçevesinde departmanların gerçekleştirmiş
olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulacaktır.
 Organizasyon şeması kapsamında, departman bazlı belirlenen KVKK kapsamında hukuksal
uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili departmanlar özelinde farkındalık yaratılacak ve
uygulama kuralları belirlenecek; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini
sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket-içi politikalar ve bilgilendirmeler yoluyla hayata
geçirilecektir.
 Gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçleri geliştirilecek teknik sistemler ile denetlenecek ve
ilgilisine raporlanacaktır.
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 Ficosa ile bağlı ortaklıkları, iş ortakları, müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları arasındaki
hukuki ilişki kapsamında sözleşme ve belgelere, paylaşılan kişisel verilerin gizliliği ve işleme
ve saklama yöntemi gerektiğine ilişkin kayıtlar konulacaktır.
 Kişisel verilere erişim, kişisel verilerin işlenmesi gerekçesine uygun belirlenecek çalışanlar ile
sınırlandırılacaktır. Çalışanların, görevleri gereği kullanmadıkları kişisel verilere erişim
yetkisi kaldırılacaktır.
 Ficosa bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan ve gerektiğinde
güncellenen teknik sistemler ile denetlenecektir.
 Söz konusu teknik önlemler belirli aralıklar ile Firmamız tarafından belirlenen iç denetim
sistemler çerçevesinde Firma yetkilileri tarafından denetlenecektir.
6.2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek için Alınacak Teknik ve İdari Tedbirler
Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:
 Gelişen ve değişen teknoloji göz önünde tutularak, kişisel verilerin saklandığı sistem ve
konumlara erişimin engellenmesi için uygun teknik önlemler alınacak ve bu kapsamda alınan
önlemler belirli aralıklar ile güncellenecektir.
 Alınan teknik önlemler belirli aralıklarla ilgili Ficosa çalışanlarına veya yöneticilerine
raporlanacak, veri güvenliği ihlal riski olan hususlara teknolojik çözüm üretilecektir.
 Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulacak ve
belirli aralıklar ile güncellenecektir.
 Ficosa tarafından, hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak her bir departman için ayrı
ayrı erişim ve yetkilendirme teknik süreçleri tasarlanarak devreye alınacaktır.
 Ficosa çalışanları, veri güveliği çerçevesinde alınan teknik tedbirler konusunda eğitilecek ve
teknik konularda bilgili personel istihdam edilecektir.
 Tüm Ficosa çalışanlarından, öğrendikleri herhangi bir kişisel veriyi KVKK hükümlerine
aykırı olarak üçüncü bir kişiye açıklamayacakları, ifşa etmeyecekleri ve işleme amacı dışında
kullanamayacakları konusunda taahhüt alınacaktır. Bahsi geçen bu taahhüt, Ficosa ile
çalışanlarının iş ilişkisinin sona erdiği durumlarda da devam edecektir.
 Ficosa tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile yapılan sözleşmelere, kişisel verilerin
korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümler eklenecek ve
yürürlüğe konulacaktır.
MADDE 7 – ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Özel nitelikli kişisel veri, KVKK kapsamında kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi
inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri olarak tanımlanmaktadır. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumunda ilgili kişilerin
ciddi olarak mağduriyetine veya ayrımcılığa neden olma riski sebebiyle özel önem atfedilmiştir.
Bu doğrultuda, Firmamız tarafından “özel nitelikli” olarak atfedilen her türlü verinin ve hukuka uygun
olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında özel bir hassasiyet göstermektedir.
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Firmamız tarafından, kişisel verilerin korunması için işbu Politika madde 6 uyarınca alınan teknik ve
idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmakta ve Ficosa bünyesinde
gerekli denetimler uygulanmaktadır.
Yürürlükte bulunan mevzuat ile uyumlu olarak ve Kurul tarafından belirlenecek önlemlerin de
alınması kaydıyla Firmamız tarafından özel nitelikli kişisel veriler, kişisel veri sahibinin açık rızasının
bulunup bulunmamasına göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler:
 Kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlenmektedir.
 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise,
o Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,
kanunlarda öngörülen hallerde,
o Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri
ise ancak 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 tarafından işlenmektedir.
MADDE 8 – AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ficosa, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini, verilerinin hangi gerekçe ve
hangi usul ile işleneceği konusunda aydınlatmak ile yükümlüdür. Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin
asgari hususlar KVKK madde 10 kapsamında düzenlemektedir:






Veri sorumlusu olarak Firmamızın ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar.

Bu doğrultuda, Ficosa tarafından öncelikle kişisel veri toplama kanalları tespit edilecek ve her kanal
özelinde aydınlatma noktaları ve metinleri belirlenecektir.
MADDE 9 – GÜVENLİK KAMERASI İLE İZLEME FAALİYETLERİ
Ficosa tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Firmamızın binalarında ve tesislerinde güvenlik
kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik belirli bazı bölgelerde kayıt
altına alınmaktadır. Firmamız güvenlik kamerasıyla izleme faaliyetleri ile kişisel verileri Anayasa’da,
KVKK’da ve işbu Politika’da yer alan hükümlere ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkelere
uygun olarak işlemektedir. Şöyle ki:
9.1. Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyetlerinin Amacı
Firmamız, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti esnasında kişisel verileri işlerken KVKK madde 4
kapsamında öngörülen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, belirli ve meşru amaçlar ile işlenme
ile işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işleme ilkelerine uygun olarak hareket
etmektedir.
Güvenlik kamerası kayıt bölgeleri, son derece sınırlı düzeyde olup güvenlik kamerasıyla izleme
amacına uygun olarak Firmamız tarafından belirlenmiştir. Bahsi geçen bu güvenlik kamerası kayıt
bölgeleri; bina ve tesis girişleri, koridorlar, üretim sahası vb. güvenlik riskinin yüksek olduğu bölgeleri
ile sınırlıdır. Toplantı odaları, ofisler, tuvaletler ve soyunma odaları güvenlik kamerası kayıt
bölgelerinin dışında tutulmaktadır.
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Güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti; hem Firma çalışanlarımızın, müşterilerimizin,
tedarikçilerimizin ve diğer kişilerin güvenliğinin sağlanması hem de Firmamızın ticari sırlarının ve
müşteri menfaatlerinin korunması açısından son derece gerekli olup bu amaçlar ile sınırlandırılmıştır.
Firmamız güvenlik kamerası ile kayıt sistemini, Ficosa’nın güvenlik politikasının bir parçası olup bu
sistemi yalnızca fabrika ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere yapılan girişlerin
kontrolü amacıyla yürütmektedir. Bu amacın sürdürülebilir olması gayesiyle kamera kayıt bölgeleri
özenle belirlenmiştir.
Tüm bu amaçlar doğrultusunda Firmamızdaki güvenlik kamerası kayıt sistemi, 7 gün 24 saat kayıt
halindedir.
9.2. Erişime Yetkili Kişiler
Dijital ortamda muhafaza edilen güvenlik kamerası kayıtlarına erişim ancak Firmamızın
yetkilendirdiği kişiler ile sınırlı olup, bu kişilerin bilgisayarlarından veya monitörlerinden
görüntülenmektedir.
Güvenlik kamerası kayıtlarına, Bilgi Teknolojileri Departmanı ve İnsan Kaynakları Departmanı’ndaki
yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Bununla beraber, bina ve tesis girişlerinde bulunan güvenlik
görevlileri, misafir giriş ve çıkış kontrollerinin sağlanması amacıyla monitörlerden canlı ve anlık
olarak takip etmektedir.
Güvenlik kayıtları erişimine yetkili olan sınırlı sayıdaki kişiler iş sözleşmeleri, şirket içi politikalar,
güvenlik talimatı ve gizlilik taahhütnameleri ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan
etmektedir.
9.3. Kayıtlara İlişkin Bilgilerin Aktarıldığı Kişiler
Güvenlik kamerası kayıtları, gerekli hallerde resen veya talep üzerine yalnızca kolluk kuvvetlerine ve
ilgili yargı mercileri ile CD ya da harici bellek vasıtasıyla paylaşılmaktadır.
9.4. Kayıtların Muhafaza Edilme Süresi
Firmamız bahsi geçen kamera kayıtlarını 30 gün süre ile saklı tutmakta olup her ay kamera kayıtları
üzerine yazdırılması yolu ile otomatik olarak silinmektedir.
MADDE 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN BAŞVURMA HAKKI
Firmamız bünyesinde işlenen kişisel verileri ile ilgili kişisel veri sahipleri veri sorumlusu olan
Firmamıza başvurarak KVKK madde 11 kapsamında öngörülen bazı haklardan yararlanabilecektirler.
Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri:
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Yapılan işlemlerin ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
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 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri bahsi geçen bu hakları
Firmamızın internet sitesinde
(https://www.ficosa.com.tr/) yer alan “Başvuru Formu” nu doldurularak ve doldurulan bu formun
Başvuru Formu’nda belirtilen kanallar üzerinden Firmamıza ulaşmasını sağlayarak bu haklardan
yararlanabilecektirler. KVKK madde 13 ile uyumlu olarak Başvuru Formu’nda öngörülen başvuru
usulüne uyulmaması sonucunda, kişisel veri sahipleri tarafından gönderilen başvurular dikkate
alınmayacaktır.
MADDE 11 – VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Firmamız, Kurul tarafından belirlenerek ilan edilecek süre zarfında, KVKK ve Veri Sorumluları Sicili
Hakkında Yönetmelik uyarınca belirtilen başvurulara ilişkin belgeleri ve bilgileri sunarak Veri
Sorumluları Sicili’ne kayıt olacaktır. Kurul tarafından talep edilebilecek ek bilgi ve belgeler haricinde
Veri Sorumluları Sicili’ne ibraz edilecek bilgiler gibidir:








Veri sorumlusu olarak Ficosa’nın ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

MADDE 12 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verilerin aktarılması, kural olarak kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVKK madde 5’de
öngörülen istisnalar doğrultusunda veya yeterli önlemler alınmak kaydıyla, KVKK madde 6/3 atfı ile
diğer kanunlarda öngörülen istisnalar doğrultusunda meşru ve hukuka uygun olacaktır. Ficosa bu
ilkeler ve şartlar çerçevesinde kişisel veri aktarımı sağlayacaktır.
Bununla beraber Ficosa, kişisel verileri yurt dışına aktarırken ya ilgili kişisel veri sahibinin açık
rızasını temin edecek ya da KVKK madde 5 çerçevesinde öngörülen istisnalar doğrultusunda veya ile
yeterli önlemler alınmak kaydıyla, KVKK madde 6/3 atfı ile diğer kanunlarda öngörülen istisnalar
doğrultusunda belirtilen şartlardan birini sağlayacak ve ayrıca kişisel verinin aktarılacağı yabancı
ülkede:



Yeterli korumanın bulunması,
Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin
bulunması,

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarabilecektir.
MADDE 13 – POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına konusunda mevcut kanun, ikincil düzenlemeler ve ilgili
diğer mevzuat ile işbu Politika, Ficosa bünyesinde uygulanacaktır. Ancak, yürürlükte bulunan mevzuat
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ile işbu Politika arasında herhangi bir uyumsuzluk veya uyuşmazlık bulunduğu takdirde, Firmamız
yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
İşbu Politika, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat tarafından belirlenen kuralların Ficosa uygulamaları
çerçevesinde somutlaştırılmış olup Firmamız KVKK kapsamında öngörülen yürürlük sürelerine uygun
hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.
MADDE 14 – POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ
İşbu Politika’nın yürürlük tarihi 02.04.2018’dir. Politika’nın tamamının veya bazı belirli maddelerinin
yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.
Politika, Firmamızın internet sitesi (https://www.ficosa.com.tr/) üzerinden kişisel verileri işlenen
herkesin erişimine sunulmuştur.
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