KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (Veri İşleyenlerin Görev Tanımlarına
Eklenecek Madde )

GÖREV/İŞİN KISA TANIMI
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'un 3. maddesindeki
tanımlara göre;


Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişi


Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel 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 hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlem.

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan veri
işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak veri işlemek,

Veri Sorumlusunun Kişisel verilerin toplanmasında kullanılacak
bilgi teknolojileri ve yöntemleri belirlenmesi ile belirlenen yöntemi
uygulamak,

Kişisel verilerin yedeklenmesinde kullanılacak yöntemleri ve
süreleri doğru uygulamak,

Veri işleyenler, veri sorumlularının sorumluluğunda ve izninde
kişisel verileri işleyebilirler. Veri işleyenin karar verdiği başka kişisel
veriler de olabilir ve bunu veri sorumlusuyla paylaşmak,

Süreç ve faaliyet bazında kişisel verileri tespit etmek, tespit edilen
kişisel verilerin niteliklerini belirlemek, işlenen kişisel verinin hukuki
sebebini ve verinin işlenme amacını tespit etmek, veri konusu kişi
gurubunu belirlemek, işlenen kişisel verilerin saklama süresini
belirlemek, işlenen kişisel verilerin aktarıldığı alıcı gruplarını belirlemek,

varsa yabancı ülkelere aktarılan verileri belirmek,

Veri işleyenler, kişisel veri envanterini hazırılar, envanteri periyodik
olarak her yeni veri işlenmesi gereken halde güncelleme yapar. (komite
üyesi veri işlemcisi için eklemeler yapılacaktır.)

İdari ve teknik anlamda veri güvenliğini sağlayıp bu konuda alınan
veri koruma yöntemlerini uygulayarak kişisel verileri mevzuata uygun
olarak saklamak. Kendisi ile paylaşılan kişisel verileri ifşa etmemek,

İlgili kişinin veya veri sorumlusunun izni olmadan yurt içinde ya da
yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamak, aktarım olacak ise
aktarılma amacı dışında başka bir amaçla verileri kullanmamak ve
aktarma yaparken veri sorumlusu tarafından belirlenen yöntemleri
uygulamak,

Kişisel verilerin silinmesinde veya yok edilmesi ve/veya anonim hale
getirilmesinde kullanılacak politikalara uygun davranarak, kendi
sorumluluğundaki verileri yasal süresi içerisinde tutanak tutulmak
suretiyle imha etmek ve imha ettiğini İlgili Kişi’ye veya veri sorumlusuna
bildirmek.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Verbis Sisteminde irtibat kişisi
olarak tayin edilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Komitesinde ……. Görevinden sorumlu
üyedir.

