
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

TST Rakor ve Tıbbi Aletler San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ 

TST Rakor ve Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “TST Tıbbi Aletler” 
olarak anılacaktır) her türlü Ortopedik tıbbi aletler ve enstrümanları ( ihracı, ithali, imali, alım-
satım ve pazarlamacılığı yapmak ) konularıyla ilgili fabrika, atölye, imalathane kurmak 
işletmek kiralamak ve kiraya vermek ve devretmek, konusuyla ilgili  hizmet vermekte olan 
TST Tıbbi Aletler faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına, kefillerinin, tedarikçilerinin, 
çalışanlarının, müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve iş başvurusunda bulunmak suretiyle ya da 
diğer herhangi bir amaç veya kanal vesilesi ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel 
verilerini, KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.  

İşbu politikanın amacı, TST Tıbbi Aletler ’in yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel verilerle 
ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel 
veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır. Bu bağlamda TST Tıbbi Aletler, KVKK kapsamında 
kişisel verilerin işlenmesini, bu işlemeye konu alınan veri sahiplerini ve bu kişilerin haklarını, 
çerez ve benzeri teknolojilerinin kullanımı ile beraber işbu Politikada detaylandırarak 
açıklamış bulunmaktadır.  

TST Tıbbi Aletler olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem 
vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK 
Kanunu) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve kişilere aktarılması süreçlerinde, kişisel 
verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik 
düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu metin, ilgili kişileri 
bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi 
durumunda metin güncellenecektir. 

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ: 

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin 
işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanız gerekmediği durumlarda 
yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak 
işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni 
yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz. 

‘Kişisel Veri Sorumlusu’ 

Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 377959 sicil numarası ile kayıtlı 
0859008388200012 Mersis numaralı, şirket merkezi Sanayi Mahallesi Şehit Cevdet Çelenk 
Caddesi. No.3 Pendik/İstanbul adresinde bulunan TST Tıbbi Aletlerdir. 

 

 



2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ 
YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ: 

• Kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından 
gerçekleştirilecek hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, 
kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri, bilgi saklama, 
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, 
yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması, ticari ve iş stratejilerinin 
belirlenmesi ve uygulanması, 

• Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi ile kurumsal yönetim faaliyetlerinin 
takibi, 

• Müşterilerimizi yenilikler, kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek, 
• Hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme 

yapılması, 
• Müşteri memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin 

yürütülmesi, 
• İnternet sitemizi diğer iletişim ve satış kanallarımızı müşterilerin ne şekilde 

kullandığına dair analiz yapmak ve müşterilere daha iyi hizmet için iletişim 
kanallarımızı özgün hale getirmek, 

• Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme 
alınması, iş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin 
yürütülebilmesi, 

• Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi,  
• Satışa bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere; mali, muhasebesel ve finansal 

işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, 
• Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
• Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, sergileme, sponsorluk ve 

benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, 
aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin 
belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi,  

• Hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak, 
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri 

doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi 
ve onayların temini,  

• Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın 
faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya 
başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması 
veya zararımızın sınırlandırılması, 

• Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya 
hukuki taleplerin takibi, 

• Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya 
artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi amacıyla 
kullanılacaktır. Bu kapsamda Şirketimizi ziyaret ettiğinizde Şirketimizce gerekli 
güvenlik önlemlerinin alınabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yeri güvenliğinin 
sağlanabilmesi, Şirketimizin faaliyet alanlarında bulunan hizmetlerden 
faydalanabilmeniz adına gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, Şirketimizin 
meşru menfaatlerinin korunabilmesi amaçlarıyla EK-1’ de yer alan kişisel verileriniz 
işlenebilir. 

Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, iş 
ortaklarımız, tedarikçilerimiz, şirket yetkililerimiz, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz ve 
Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabiliriz. 

 



3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI: 

Kişisel verileriniz; Şirketimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız aracılığıyla 
internet sitemiz ve sair her türlü kanallar yardımıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 
sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. 

İşbu bilgilendirme formu, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet 
alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel veriler şirket tarafından ancak aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında 
işlenebilir. 

• Açık Rıza 
• Kişisel veriler, veri sahiplerine Aydınlatma Yükümlülüğünün yerine getirilmesi çerçevesinde 

yapılacak bilgilendirme sonrası ve veri sahiplerinin Açık Rıza vermesi halinde işlenir. 
• Aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde Açık Rıza alınmadan önce Veri Sahiplerine hakları 

bildirilir. 
• Veri Sahibinin Açık Rızası “Kişisel Verileri Koruma Kanunu Açık Rıza Beyanı” ile alınır. Açık 

Rızalar ispatlanabilir şekilde KVK kapsamında belirlenen süre ile muhafaza edilir. 
• Veri Sorumlusu Temsilcisi ve diğer sorumlu kişiler tüm Kişisel Veri İşleme süreçleri 

bakımından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini ve gerektiğinde açık rızanın 
alınmasını ve muhafazasını sağlamakla yükümlüdür. 

• Kişisel Veri İşleyen tüm departman çalışanları Veri Sorumlusu Temsilcisi’nin talimatlarına, bu 
yönetmeliğe ve KVK ile ilgili tüm kurallara uymakla yükümlüdür. 

• Açık Rıza alınmadan kişisel verilerin işlenmesi 
• KVK düzenlemeleri kapsamında Açık Rıza alınmaksızın Kişisel Verilerin işlenmesinin 

öngörüldüğü durumlarda (KVK Kanunu madde 5.2. ve 6.3) şirket veri sahibinin açık rızası 
olmaksızın Kişisel verileri işleyebilir. 

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, işyerinin meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde Kişisel Veriler, Veri Sahiplerinin Açık 
Rızaları olmadan işlenebilir. 

• Kişisel verilerin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise 
Kişisel Veriler, Veri Sahiplerinin Açık Rızaları olmadan işlenebilir. 

• Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olan Kişisel Veriler Açık Rıza alınmaksızın işlenebilir. 
• Kişisel Verilerin işlenmesi şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunluysa 

Kişisel Veriler, Veri Sahiplerinin Açık Rızaları olmadan işlenebilir. 
• Bir sözleşmenin kurulması, ifası ve sonlandırılmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde 
Kişisel Veriler, Veri Sahiplerinin Açık Rızaları olmadan işlenebilir. 

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan Veri Sahibinin ve/veya bir başkasının hayatının ve beden bütünlüğünün 
korunması için Kişisel Veriler Şirket tarafından Açık Rıza olmaksızın işlenebilir. 

 

 

 

 

 



Güvenlik Kamerası Kullanılması ile kayıt altına alınan görüntü kayıtlarının işlenmesi 

İşyeri tarafından, tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edilebilmesi 
amacıyla, KVK Kanununda öngörülen ve bu yönetmelikte yer verilen temel ilkelere uygun 
olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ve diğer ilgili kişilerin güvenlik kamerası ile görüntü 
kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya 
elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında 
KVK Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun 
hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntüleme yapılmamaktadır. 

Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması 

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri 
sahibi aydınlatılmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 
verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması 
amaçlanmaktadır. Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; 
Şirketimiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin 
yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. 

İşyeri Girişlerinde ve içerisinde yürütülen ziyaretçi giriş çıkışlarının takibi 

Güvenliğin sağlanması ve bu yönetmelikte belirtilen amaçlarla işletmelerin girişlerinde 
ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarının takibine ilişkin kişisel veri işleme faaliyetinde 
bulunulmaktadır. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 

• Özel Nitelikli Kişisel Veriler yalnızca Veri Sahibinin Açık Rızasının bulunması yahut, cinsel 
hayat ve kişisel sağlık verileri dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından 
kanunlarda açıkça işlemenin zorunlu tutulması halinde işlenebilir. 

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, 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 Açık Rıza almaksızın işlenebilir. 

• Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken Kurul tarafından belirlenen önlemler alınır. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi ve Anonim hale getirilmesi   

• Kişisel Verinin İşlenmesine yönelik meşru amaç ortadan kalktığında, ilgili Kişisel Veriler 
Silinir, Yok Edilir yahut Anonim Hale Getirilir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
yahut Anonim Hale Getirilmesi gereken durumlar, Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından 
takip edilir. 

• Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme süreçlerinin işletilmesinde Veri Sorumlusu 
Temsilcisi sorumludur. Bu kapsamda gerekli prosedür Veri Sorumlusu Temsilcisi 
tarafından oluşturulur. 

İşyeri Kişisel Verileri gelecekte kullanma ihtimalini göz önünde bulundurarak saklamaz. 

 

 

 



Kişisel  Verilerinizin Yurt İçindeki  Üçüncü  Kişilerle Paylaşılması 

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. Örneğin; çalışanların kişisel 
verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
paylaşılmaktadır. 

Ayrıca kişisel verilerinizi; 

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; 

• Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile kullanılan 
muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt 
ortamında saklanmaktadır. 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, 
diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; 

• Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı 
hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam 
büroları ile paylaşabiliyoruz. 

• 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; 
• İşyeri 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. 

• Lojistik firmaları, etkinlik şirketleri, dijital ajanslar, çağrı merkezi hizmet sunucuları, 
denetim şirketleri, bankalar, finans kuruluşları, noterler, hukuk, SGK, vergi vb alanlarda 
destek alınan danışmanlık firmalarıyla, 



• İş Arama platformlarına (Ör Kariyer.net) hesap açarak üye olmanız halinde üyeliğiniz 
için gerekli ad-soyad bilgisi söz konusu sitelere aktarılmaktadır. 

Yurtdışında Bulunan 3.Kişilere Kişisel Veri Aktarımı 

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. 

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak Aktarılmasını Sağlamak İçin Alınan Tedbirler 

Kişisel verileri korumak için aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli tedbirler 
alınmaktadır. Bu kapsamda; 

• Ağ güvenliğini sağlama, 
• Güncel anti-virüs sistemlerini kullanma, 
• Güvenli duvarı kullanma, 
• Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi kullanılmakta ve ilgili birimlerce 

yönetilmektedir. 

4.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ: 

Şirketimiz, işlenen kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen süreler kadar saklamaktadır. 
Ancak kişisel verilerinizin saklanma süresine ilişkin mevzuatta ayrıca bir sürenin 
öngörülmemiş olması hâlinde; kişisel verileriniz Şirketimizin sunduğu hizmetlere ilişkin 
Şirketimizin uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gereken süre kadar (azami 
olarak iş akdinin sonuna kadar) bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil 
teşkil etmesi amacıyla belirlenen makul süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin 
sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileriniz 
ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir. 

5. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 

İşyeri Kişisel Verisini elinde bulundurduğu Veri Sahiplerinin aşağıda belirtilen kendileriyle ilgili 
taleplerine KVK Düzenlemelerine uygun şekilde cevap verir: 

• İşyeri tarafından Kişisel Veri İşlenip İşlenmediği öğrenme, 
• Kişisel Verilerinin işlenmesi halinde 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 İşyeri tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme, 
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerin 

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Şirket tarafından Kişisel Verilerin 
Silmesini veya yok edilmesini isteme, 

• İşyeri tarafından Kişisel Verilerin düzeltilmesi, Silinmesi ya da Yok Edilmesi halinde bu 
işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen Kişisel Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
durumunda Veri Sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz 
etme, 

• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple Veri Sahibinin zarara uğraması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 



Veri Sahipleri haklarını kullanmak istediği ve/veya Kişisel Verileri işlerken İşyerinin işbu 
Politika kapsamında hareket etmediğini düşündüğü durumlarda, taleplerini Veri Sorumlusu ile 
ilgili aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresine güvenli elektronik 
imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta 
adresine kimliklerini tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya 
da noter aracılığıyla gönderebilir.  

EK-1 KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ 

Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, 
Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler ... 

İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail gibi bilgiler… 

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu 
açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın 
içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler… 

İşlem Güvenliği Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 
ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki 
ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçları için işlenen kişisel veriler… 

Risk Yönetimi Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan 
ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için 
bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak 
kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler… 

Finansal Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, 
kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; ilgili kişinin her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve 
kayıtlara ilişkin müşterinin yetkilisi veya çalışanının kişisel verileri… 

Sağlık Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen 
veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik 
olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen 
veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler … 

Eğitim ve Çalışma Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık 
olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak 
otomatik olmayan şekilde işlenen; ilgili kişinin eğitim ve becerileri, hangi tarihte hangi eğitimi 
aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, 
aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri, 
departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, 
tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, 
holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı 
sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı 
projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, 
grevde geçen gün… 

  TST RAKOR VE TIBBİ ALETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 


