Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Çalışan ve Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma
Metni
Veri Sorumlusunun Kimliği
Ünvan: Zaimoğulları İnşaat Otomotiv Tekstil San. ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.
Adres: Mehmet Akif Mah. Okay Cad. No:11 Ümraniye / İSTANBUL Eposta: info@okyanusfly.com
İşlenen Kişisel Veriler
Ad-Soyad, evlenmeden önceki soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet,
medeni hali, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi, imza,
SGK numarası, ehliyet, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, eğitim bilgisi, aile durumunuza ilişkin bilgiler, agi
bilgileri, mal bildirimi, acil durumlarda aranacak kişi bilgileri, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, ücretliücretsiz izin formları, performans raporları, telefon numarası, e-posta adresi, işyeri bilgisayarına ait IP adresi, internet
erişim kayıtları, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkış bilgileri, güvenlik takibinin yapılması adına kamera kayıtları, iş
süreçlerinin gerektirdiği bireysel harcama ve masraf bilgileri, güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, acil durumlarda
iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, araç plaka ve ruhsat verileri
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4857 sayılı İş Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi
yerine getirmek,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci
düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen
yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ve bu Kanun'a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde
belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin
ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
Personel iş ilişkisinin ve dahili iş operasyonlarının idaresi, bordro ve ücret tazminat yönetimi, yan haklar ve
sigorta işlerinin yönetimi ile genel yönetimi sağlamak,
İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
Emeklilik, hayat ve sağlık sigortası yardımlarında bulunmak ve bunlara ilişkin süreçleri yönetmek,
Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini
sürdürmek,
Performans ve üretkenlik ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı
olarak performans artışını sağlamak,
Tesis fiziksel güvenliğini sağlamak için güvenlik kamerası kaydı yapılması,
Müşteri hizmetleri kalite prosedürlerinin yürütülmesi için telefon ses kaydı yapılması

amaçları ile sınırlı olarak verileriniz işlenmektedir.
Bunlara ek olarak sağlık verileriniz ve sağlık raporlarınız sır tutma yükümlülüğü altına bulunan şirket doktoru
tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
•
•
•
•

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Çalışan ve Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma
Metni
•

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinin 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
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme

Haklarına sahipsiniz.
KVKK Başvuru Formu ve Kişisel Veri İşleme Politikasına https://okyanuslfy.com/kvkk adresinden ulaşabilirsiniz.

