Datakom Elektronik Mühendislik Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası
Datakom Elektronik Mühendislik San. ve Tic. A.Ş olarak 6698 nolu KVKK çerçevesinde çalışan, çalışan adayı,
hissedar, müşteri, tedarikçi ve ziyaretçi bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak
konusunda gerekli tedbirleri almakta ve aşağıdaki hususları uygulamaktadır.













Datakom Elektronik üretim, satış, pazarlama ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve
hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, sadece amacına uygun verileri ilgililerden
sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden almakta , Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir
biçimde işlemektedir.
Aydınlatma metinleri ile ilgililerden topladığımız kişisel verilerin ne olduğu, ne amaçla işleneceği,
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve veri sahibinin
hakları ilgililere bildirilmektedir. Bu bilgilendirmeyi yapmak amacıyla aşağıdaki aydınlatma
metinleri hazırlanmıştır.
o Müşteri aydınlatma metni
o Tedarikçi aydınlatma metni
o Çalışan açık rıza beyanı ve aydınlatma metni
o Çalışan adayı aydınlatma metni
o Ziyaretçi aydınlatma metni
o Kamera aydınlatma metni
o Hissedar/ortak aydınlatma metni
Sadece ilgililerin açık rıza beyanı ile işlenebilecek verilerde, ilgililerden açık rıza beyanı veri
işlenmesinden önce alınmaktadır.
Firmamız, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel
verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik
önlemleri almaktadır.
Üzerimize düşen hukuki sorumluluğu doğru ve düzgün olarak yerine getirmek amacıyla veri
sorumlularına eğitim verilmekte ve gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.
İşlenen kişisel veriler ve KVKK hakkında çalışanlarımıza eğitimler düzenlenmektedir.
Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi
uyarınca firmamız tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları
düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Datakom Elektronik üzerinde aşağıdaki
haklara sahiptir:
i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
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ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Datakom
Elektronik tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep
Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus
cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte Datakom Elektronik’e bizzat başvuru yaparak, noter kanalıyla “Şerifali
Mahallesi Kutup Sokak No :26
Ümraniye-İstanbul adresine gönderilerek veya
datakomelektronik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir. Bu belgelerin
eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek belgelerin en kısa sürede şirketimize sağlanması
talep edilecektir. Bu belgeler şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan
30 gün duracaktır. Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Firma ilgili mevzuat
kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.
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