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Çevre Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili 

Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği 

sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme 

amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi 

amaçlamaktayız. 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 

olarak Çevre Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. 

Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler i 

işlemektedir.  Yukarıda belirtilen koşullar altında; Şirketimiz kişisel verileri (edilen kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, 

ikametgah, fotoğraf, özgeçmiş, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık raporları, işe giriş bildirgesi, işten 

ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, ücret bordroları, aile durumu bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi 

indirim yazısı, eğitim belgeleri, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklanan diğer bilgi ve belgeler, görüntü kayıtları, 

gereken yerlerde parmak izi kayıtları, işe giriş çıkış kayıtları, araç takip kayıtları gibi kişisel verileriniz 

işlenmektedir.), bunlarla sınırlı olmamak amaçlarla işleyebilmektedir:  

 İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması 

 Çalışanlar için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

 Personel işe giriş-çıkış işlemlerinin yapılması,  

 Ücret-performans sürecinin değerlendirilmesi,  

 Ücret ve bordroların yönetilmesi,  

 Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ve  

 Diğer insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı Güvenliği 

Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, yukarıda belirtilen 

amaçlarla iş ortaklarımıza, eğitim ve seyahat organizasyonları için ilgili tüzel kişiliklere ve Kanunda belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.  

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
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İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, 

sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. İşveren 

olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir. 

5. İlgili Kişinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz 

durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından 

belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda 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 ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 

İnsan kaynakları bölümüne yazılı olarak yukarıda belirtilen haklarınız ile şirketimizin internet sitesinde bulunan İlgili 

Kişi Bilgi Talep formunu kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz. 

 

 


