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Sayın Çalışanımız/Çalışan Adayımız,
Bu Aydınlatma Metnini, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi gereği, kişisel
verilerinizin işlenmesi ve yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık.
Lütfen dikkatlice okuyunuz.
İşbu aydınlatma metninde geçen;
§
§
§
§

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Sart Von Rohr Teknik Kontrol Vana Anonim Şirketi (Mersis No: 0751073628100001) kısaca
(“Sart Von Rohr”) olarak, KVKK ve ilgili tüm mevzuat gereği Veri Sorumlusu yükümlülüğümüz
bulunmaktadır.
Şirketimiz Halilbeyli OSB Mahallesi Nif Cad. No: 3 Kemalpaşa İzmir adresinde faaliyet
göstermektedir.
Veri Sorumlusu olduğumuz Kişisel Verilerin mevzuata uygun işlenmesinin düzenlenmesi için
kural ve uygulamalar geliştirilmiştir.
Bu Aydınlatma Metnini, KVKK 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal
haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Lütfen dikkatlice okuyunuz.
KVKK 4. Maddede belirtildiği gibi kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun;
doğru ve güncel; kanunlar, sözleşmeler, hukuki sebepler ve şirketimizin meşru menfaatleri
çerçevesinde; işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde ve sadece
gerektiği kadar kaydedilecek, depolanacak, teknik ve idari olarak korunacak ve muhafaza
edilecek, yeniden düzenlenecek, güncelliği sağlanacak, yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak,
gerekli koşullar ve izinler sağlandığında yurt içi veya yurt dışı özel ve tüzel kişilerle paylaşılacak
veya işlenmesine izin verilecektir.
Sart Von Rohr’da işlenen kişisel bilgiler (Tablo 1)de listelenmiştir.

Kimlik

Kimlik tespiti ve kayıtlarda kullanılan; vatandaşlık no, seri no, cüzdan
no, pasaport no, vatandaşı olduğu ülke, adı, soyadı, doğduğu ülke,
doğduğu şehir, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, baba adı, anne
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adı, doğum yeri, diğer kimlik bilgileri (il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra
no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni,
veriliş tarihi, önceki soyadı). Asgari geçim indirimi kapsamında diğer
aile bireylerinin bilgileri.
İletişim

Çalışan ve yetkilendirdiği kişiler ile iletişim amacıyla kullanılan
telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi bilgileri.

Özlük

Puantaj ve bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış
belgesi (SGK) kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri (C.V.),
asgari geçim indirimi, performans değerlendirme raporları.

Hukuki İşlem

Çalışan ile ilgili adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava işlem ve
dosyalarındaki bilgiler.

Fiziksel mekân güvenliği

Çalışanların giriş çıkış (puantaj) kayıt bilgileri, kamera kayıtları.

İşlem güvenliği

Çalışanların IP adresi bilgileri, uygulama (SYLOB ERP vb) giriş-çıkış ve
kayıt log bilgileri, şifre ve parola bilgileri, internet erişim log kayıtları.

Mesleki deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri,
sertifikalar, transkript bilgileri.

Görsel ve işitsel kayıtlar

Özlük dosyasında bulunan fotoğraflar.

Özel nitelikli kişisel veriler
Sağlık bilgileri

İSG kapsamında ve sağlıkla ilgili geçmiş, güncel ve planlanan;
muayene ve tetkikler, test sonuçları ve bunlarla ilişkili bulgu,
laboratuvar analizi, radyoloji ve diğer görüntüleme sonuçları, teşhis
ve uygulanan tedavi, gerçekleştirilen operasyon, reçete, kan grubu, aşı
kartları gibi bilgiler.

Din ve felsefi inanç

Kimlik kartı üzerindeki din bilgisi.
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Ceza mahkumiyeti ve güvenlik Adli sicil kayıtları, icra bilgileri.
tedbirleri
Kılık ve kıyafet bilgisi

Çalışanlara verilen kıyafetlerin bilgileri
Tablo 1

Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde bulunan biyometrik bilgiler, ırk ve etnik köken, siyasi
düşünce bilgileri, cinsel hayat, genetik veri, sendika, dernek, vakıf üyeliği ile ilişkili bilgiler
şirketimiz tarafından talep edilmez ve işlenmez.
Sart Von Rohr’da, aday seçme, işe giriş işlemleri ve çalışma sırasında Tablo 1 de bulunan kişisel
veriler aşağıdaki yöntemler toplanmakta ve işlemektedir;
❏ Kariyer siteleri, özgeçmişler ve iş başvuru formları,
❏ Referans araştırması,
❏ İşe giriş belge listesi formu ve diğer ek ihtiyaçlar ile talep ettiğimiz ve/veya sizin
tarafınızdan, elden, kargo veya e-posta ile ilettiğiniz ve paylaştığınız bilgi, belge ve
dokümanlar,
❏ Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları,
❏ Eğitim kurum kayıtları (diploma, sertifika, vb.),
❏ Hukuk yolu ile gelen talepler ve tebligatlar (istihbarat, ceza, icra, vb.)
❏ Sözlü olarak telefon, toplantı veya görüşmelerde paylaşılan bilgiler,
❏ Kamera sistemleri ile otomatik olarak kayıt altına alınan görüntüler,
❏ Otomatik olarak işlenen internet erişim kayıtları,
❏ SYLOB ERP uygulaması ile otomatik olarak işlenen kayıtlar, kullanıcı adı ve şifreler ile
yapılan işlemler,
❏ Sağlık kurumlarından alınan raporlar ve muayeneneler.
İşleme amacına ve şirketimizdeki görevlerinize göre toplanan veriler farklılık gösterebilir.
Aşağıda bunlar açıklanmıştır.
Şirketimizin meşru menfaati kapsamında ve kanuni olarak işlenen kişisel veriler;
Kimlik ve iletişim bilgileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği
süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin
yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve
mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve
menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin
yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin
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yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin
yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, ijş
sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve
hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal
üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin
yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ücret politikasının yürütülmesi, yetenek ve
kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
amacıyla işlenir.
Özlük ve mesleki deneyim bilgileriniz; çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme
süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar ijçin
ijş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin
yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin
yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, ijç denetim/soruşturma/ijstihbarat
faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, performans
değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ücret
politikasının yürütülmesi, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlarla işlenir.
Kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim kayıtları on (10) saklanmaktadır.
Çalışan adaylarının C.V. ve iş başvuru formları bir (1) yıl saklanmaktadır.
Tesisimize girişten itibaren dış saha, üretim ve depo alanı, yürüme yolları ve koridorlar, ofis
girişleri, yemekhane gibi ortak alanlarda bulunan kameralar ile görüntüler kaydedilerek,
fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, şirketimizin
meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir. Bu kayıtlar yedi (7) gün saklanır, daha sonra
otomatik olarak silinir.
Şirketimizde internet erişimi güvenlik duvarı tarafından loglanmaktadır.
Özlük dosyası oluşturmak amacıyla görsel bilgiler kapsamında fotoğraflarınız alınmaktadır. Bu
fotoğraflar özlük dosyası ile birlikte on (10) yıl saklanmaktadır.
SYLOB ERP uygulama yazılımında kullanıcı adı, ad, soyad, şifre gibi kimlik bilgileri, işlem
güvenliği kapsamında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin
yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve
hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal

KVKK ÇALIŞAN ve ÇALIŞAN ADAYI
AYDINLATMA METNİ
DOK. NO:

ASSQ-028A-12/21

üretim faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Bu
kayıtlar on (10) yıl saklanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi;
Kılık ve kıyafet bilgileriniz yazılı beden bilgisi kaydı tutulmadan zimmet formlarında işlenir.
Beden bilgisi sözel olarak işlenir.
Sağlık bilgileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve
mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi
verilmesi amacıyla işlenmektedir.
Sağlık bilgileriniz sizin veya bir sağlık kuruluşunun şirketimize vermesi ile kayıtlarımıza girer.
Kayıtları veren kurum kendi sistem ve kayıtlarında me mevzuatın belirlediği süre kadar saklar.
Sağlıkla ilgili verilerinize şirket içerisinde sadece Genel Müdür ve Denge Ege SMMM A. Ş. SGK
sisteminden erişebilir.
Şirketimize gelen işyeri hekimi sağlık bilgilerinizi işler.
Sağlıkla ilgili tüm verileriniz iş akdinin feshi sonrasında şirketimizle ilişkinizin kesilmesinden
itibaren on beş (15) yıl boyunca sağlık dosyalarında ve/veya kayıtlı olduğu elektronik
sistemlerde ve dosyalarda saklanır.
Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kapsamında adli sicil kaydınız; bilgi güvenliği
süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Adli sicil kaydı özlük
dosyası ile birlikte on (10) yıl saklanır.
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kapsamında bize ulaşan icra bilgileri ve trafik cezaları,
iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata
uygun yü rü tü lmesi, hukuk işlerinin takibi ve yü rü tü lmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin
yü rü tü lmesi amacıyla işlenmektedir. Bu bilgiler on (10) yıl saklanmaktadır.
Felsefi inanç, din, mezhep kapsamında giren ve eski nüfus cüzdanlarında yer alan din bilgisi
sadece özlük dosyasına kimlik tespiti sağlamak amacı ile saklama ve arşiv amacı ile saklanır.
Azaltıcı tedbirler kapsamında yeni nüfus cüzdanı kopyaları alınmakta ve eski cüzdanların arka
sayfa kopyaları imha edilmektedir.
KVKK 5. Madde (1). Fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı
alacağız.
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Ancak (2). fıkra kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
hukuki yü kü mlü lü ğü mü zün yerine getirebilmesi için zorunlu olması; sizin tarafınızdan
alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Sart Von Rohr’un
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; sebepleri ile kişisel veriler açık rıza
aranmadan işlenebilir.
Sizinle imzalamış olduğumuz veya imzalayacağımız iş sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm
hukuki işlemlerdeki yükümlülükleri yerine getirmek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve
diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;
Sart Von Rohr şirket kurallarına ve kanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi
ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Sart Von Rohr’un sağlamış olduğu
donanım ve yazılım üzerinden ve/veya internet ve e-posta iletişiminin içeriğinin denetlenmesi;
kanunlarda yazan diğer her türlü nedenler de dahil olmak üzere her türlü meşru amaçla
işlemek, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında olacaktır.
Sart Von Rohr'da yukarıda belirtilenler dışında, özel nitelikli kişisel veri grubuna giren Sağlık
Bilgileriniz toplanmaz ve işlenmez. Ancak, KVKK 5. Madde (2) fıkrası veya 6. Madde (3) fıkrası
kapsamında fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bü tü nlü ğü nü n korunması için zorunlu olması veya toplum sağlığını ilgilendiren bir hastalık,
sağlık sorunu veya kaza, yaralanma gibi acil bir durum gerçekleşmesi durumunda, olayı ve
tespit edilen detayları sır saklama yükümlülüğü bulunan ve yetkili acil müdahale ekibine veya
bir kamu veya özel sağlık kurumuna bildirmemiz gerekebilir. Özel nitelikli kişisel veri paylaşımı
yapılmadan, birinci derece bir yakınınıza, haberdar olmaları açısından, olay bilgisi verilebilir.
Ayrıca buna ek olarak; toplum sağlığını ilgilendiren pandemi gibi durumlar süresince ve yasal
mevzuatın (kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, kararnameler) gerektirdiği kural ve
uygulamalara uymak amacı ile sizden bazı bilgiler istenebilir. Uygulama esası HES kodu veya enabız aracılığı ile verdiğiniz tamamlanmış aşı durumunuzun veya PCR test durumunuzun
kontrolü şeklindedir.
Kişisel verilerin paylaşılması;
KVKK 6. Madde (3) fikra kapsamında; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata
ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
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yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve
kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Bu kapsamda; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı veya bu bakanlıkların yetkilendirdiği kurumlar/müdürlükler ve sağlık kuruluşları ile
izniniz olmadan bilgileriniz paylaşılabilir.
İşe giriş-çıkış ve bordro işlemleri, iş görmezlik raporları ve izin bilgilerinin SGS sisteminde
işlenmesi için Denge Ege SMMM A. Ş. ile paylaşılır.
Hukuki bir işlem yapılması gerektiğinde yapılacak işlem kapsamında resmi olarak talep edilen
kişisel bilgileriniz şirket avukatlarımız ile paylaşılır.
Maaş ödemeleri için gerekli bilgiler bankalar ile paylaşılır.
Kişisel verileriniz sadece kanunen yetkili kılınmış olan kurumlarla ve/veya hukuk yolu ile
paylaşılabilir.
Her ne olursa olsun Sart Von Rohr kanun veya hukuk dışı bir veri işleme ya paylaşımda
bulunmaz, veri saklamaz.
Yurtdışına veri aktarımı;
Sart Von Rohr’un e-posta sistemi Fransa’da bulunmaktadır. İletişim amaçlı iletilen bilgiler
yurtdışına aktarılmaktadır.
SYLOB ERP uygulama yazılımı Fransa’da kurulu sunucu sistemlerinde çalışmaktadır.
Çalışanların iletişim bilgileri ve şirket süreçlerin yürütülmesi sırasında yürüttükleri işlemlerin
kayıtları ve logları burada saklanmaktadır.
Belirtilenler dışında Sart Von Rohr'da kişisel veri işlenmez, yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri
aktarımı yapılmaz ve paylaşılmaz.
Silme ve imha;
Kişisel veriler mevzuatta belirtilen saklama süreleri sonunda mevzuata uygun olarak şirket
tarafından belirlenmiş usullere uygun olarak silinir veya imha edilir.
Elektronik kayıtlar uygulama ve veritabanından silinir. Kâğıt üzerindeki bilgiler öğütülerek
imha edilir.
İhlal bildirimi;
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Kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyen ihlal olayları usulüne uygun
değerlendirilir. Değerlendirme sonucu kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla yetkisiz gerçek
ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb ihlal olayının
tespiti durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.
Bilgi isteme;
KVKK’nın 11. Maddesi gereği kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse
bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt
içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme;
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan konularda yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme; hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme; haklarına sahipsiniz.
KVKK’nın 13. maddesi (1). Fıkrası gereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde, şahsen veya
geçerli bir noter vekaleti ile Kişisel Veri Bilgi İsteme formunu doldurarak veya KVK Kurulunun
belirlediği yöntemler ile başvurabilirsiniz. Başvuruyu kimlik ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon,
adres) bilgilerini tespit edici belgeler ile aşağıdaki adreslere yapabilirsiniz. E-posta ile yapılan
başvurularda önceden şirketimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz kabul edilebilir.
Kişisel Veri Bilgi İsteme Formunu sart-von-rohr.fr/tr/kisisel-veri-basvuru-formu➚ adresinden
edinebilirsiniz.
Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Bu
Aydınlatma
ulaşabilirsiniz.

Metni

sart-von-rohr.fr/tr/calisan-aydinlatma-metni➚

adresinden

Sart Von Rohr’da kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgi için 0(232)881 64 64 numaralı
telefondan veya info@sart-von-rohr.com.tr➚ e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
SART VON ROHR

