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KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI
KASIM 2022

Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikası (“Politika”), Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi (“PANELSAN”) tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda usul ve esasları belirlemek 
amacıyla hazırlanmıştır. PANELSAN olarak uygulama ve hizmetlerimizden faydalanan tüm personel, müşteri, bayi, 
tedarikçi ve 3.kişilere ait her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak 
aşağıdaki politika metninde açıklandığı şekilde ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korun-
ması ilkesine uygun olarak verilerin işlenmesi, saklanması ve diğer kurumlarla paylaşılması hususlarında 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

1 AMAÇ

2 KAPSAM

PANELSAN Personeli, Personel Yakınları, Müşteri çalışanı, tedarikçi çalışanı, Stajyer, Çalışan Adayı, Ziyaretçi, 
Firma Yetkilisi, Şirket Ortakları kişilerine ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirketimizin sahip olduğu 
ya da yönettiği kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu 
Politika uygulanır.

3 TANIMLAR

Politikada aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır.

Tanım Açıklama

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Şirket Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

İlgili Kişi Kişisel verileri PANELSAN tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler.

Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı
Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu 
her türlü ortam.

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Tablo-1: Tanımlar



Kişisel Verilerin 
işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilme-
si, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarıl-
ması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Veri
İşleme Envanteri

Şirketimiz iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme 
faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan 
alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin 
işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere 
aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak 
detaylandırdıkları envanter.

Özel Nitelikli
Kişisel Veri

Gerçek kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer 
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

Periyodik İmha
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması 
durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden 
aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika Kişisel Verileri Koruma Politikası.

Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri 
işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

VERBİS Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

4 KİŞİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER VE ŞARTLAR

Kanunun 3 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 
kişisel verilerin işlenmesi kapsamında yer almaktadır.

PANELSAN, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki genel ilkelere uymaktadır:

Açık Rıza: İlgili Kişi, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine mevzuat ve politikaya uygun olarak bilgilendirildikten 
sonra özgür iradesi ile yazılı ya da elektronik ortamda “Açık Rıza” verdikten sonra işlenmektedir. Kişisel Sağlık 
Verilerin işlenmesi durumunda açık rıza mutlaka alınmaktadır. Alınan açık rıza beyanları fiziksel yahut elektronik 
ortamda saklanmaktadır. 

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtildiği gibi aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin 
açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmektedir: 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan 
kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması 

a

b
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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 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu meşru menfaatleri için veri işlen-
mesinin zorunlu olması

5 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

PANELSAN, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde 
ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir. 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, veri konusu kişi grubu, veri kategorisi ve kişisel veri bazında aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir; 

Tablo-3: PANELSAN Tarafından İşlenen Kişisel Veri, Veri Kategorileri ve Ait Olduğu Kişi Grubu 

Kişi Grubu Adı Veri Kategorisi Adı Kişisel Veri Özel Nitelikli
Kişisel Veri

Çalışan Kimlik

Adı
Soyadı, 
Anne Adı
Baba Adı 
Cinsiyet 
Diploma No.
Doğum Tarihi
Doğum Yeri, 
Evlenmeden Sonraki Soyadı, 
İmza, 
Medeni Hali, 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Aile Sıra No.
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Cilt No.
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mahalle / Köy
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No.
SGK Sicil No.
TC Kimlik No.
Vesikalık Fotoğraf

Çalışan İletişim

Adres No.
E-Posta
Ev Adresi
İş Yeri Adresi
Telefon No.
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Çalışan Fiziksel Mekân
Güvenliği

Çalışan giriş çıkış kayıt bilgileri, 
Kamera kayıtları
(toplantı odaları için ses kaydı)

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Çalışan

Özlük

Bordro bilgileri
Birimi
Çalıştığı Bölüm
Çalıştığı İş Yeri
Görevi
İşe Giriş Tarihi
İzin Başlangıç Tarihi
İzin Bitiş Tarihi
İzin Süresi
İzin Türü
Unvanı
İşe Giriş Tarihi
Eski İşyeri Bilgileri
Referans Bilgileri
Performans değerlendirme raporları

Disiplin 
soruşturması,
Adli Sicil 
Bilgileri

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri
Gidilen kurslar
Meslek içi eğitim bilgileri, 
Sertifikalar
Transkript bilgileri

Sağlık Bilgileri

Kan grubu,
Kullanılan cihaz 
ve protezler,
Kullanılan ilaçlar,
Engellilik durumu,
Kişisel sağlık 
bilgileri

Ceza Mahkûmiyeti
ve Güvenlik
Tedbirleri

Ceza 
mahkumiyetine 
ilişkin bilgiler, 
Güvenlik 
tedbirlerine 
ilişkin bilgiler

Kılık Ve Kıyafet
Beden,
Ayakkabı
numarası

Hukuki İşlem

Adli makamlarla 
yazışmalardaki 
bilgiler,
Dava 
dosyasındaki 
bilgiler
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Çalışan İşlem Güvenliği
IP adresi bilgileri
İnternet sitesi giriş ve çıkış    bilgileri
Kullanıcı adı ve parola bilgileri

Tedarikçi 
Çalışanı/Yetkilisi

Tedarikçi
Çalışanı/Yetkilisi

Tedarikçi
Çalışanı/Yetkilisi

Tedarikçi
Çalışanı/Yetkilisi

Kimlik

İletişim

Ad Soyad
TC Kimlik No 
Anne - Baba adı
Doğum tarihi

İletişim adresi
Telefon No.
E-posta

Fiziksel 
Mekân Güvenliği

Diploma bilgileri
Mesleki Yeterlilik BelgesiMesleki Deneyim

Çalışan giriş çıkış kayıt bilgileri, 
Kamera kayıtları
(toplantı odaları için ses kaydı)

Ziyaretçi

Ziyaretçi

Ziyaretçi

Ziyaretçi

Kimlik
Adı Soyadı
TC kimlik No.

İletişim

Özlük

Telefon No.

Çalıştığı Kurum

Fiziksel Mekân
Güvenliği

Çalışan giriş çıkış kayıt bilgileri, 
Kamera kayıtları
(toplantı odaları için ses kaydı)

Stajyer

Stajyer

Stajyer

Kimlik

Adı
Soyadı, 
Anne Adı
Baba Adı 
Cinsiyet 
Doğum Tarihi
Doğum Yeri, 
İmza, 
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Aile Sıra No.
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Cilt No.
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mahalle / Köy
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No.
TC Kimlik No.
Vesikalık Fotoğraf

İletişim
Ev Adresi
Telefon No.

Fiziksel Mekân
Güvenliği

Çalışan giriş çıkış kayıt bilgileri, 
Kamera kayıtları
(toplantı odaları için ses kaydı)
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Stajyer

Stajyer

Stajyer

Stajyer

Özlük

Mesleki Deneyim

Kılık Ve Kıyafet

İşlem Güvenliği

Bordro bilgileri
Birimi
Çalıştığı Bölüm
Çalıştığı İş Yeri
Staj Başlangıç Tarihi
Eski İşyeri Bilgileri
Referans Bilgileri

Okul Bilgileri

IP adresi bilgileri
İnternet sitesi giriş ve çıkış bilgileri
Kullanıcı adı ve parola bilgileri

Adli Sicil Bilgileri

Beden,
Ayakkabı
numarası,

6 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

PANELSAN, Kanunun 8 inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileri, 
yurt içinde üçüncü kişilere aktarmakta olup yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. Kişisel veriler aktarılırken gerekli 
idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

PANELSAN, Kanunun 8 inci maddesinde belirtildiği üzere ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere kişisel 
verilerin aktarımını yapmamaktadır. Yine Kanunun 5/2 maddesi 6/3 maddesinde belirtildiği üzere aşağıdaki şartları 
karşıladığında ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel 
hayatın dışındaki) üçüncü kişilere aktarımı yapılabilecektir; 

 Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına dair açıkça düzenleme var ise 

 Kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

 Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

 İlgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması 

 Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

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 yönetimi amacıyla, sır 
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından istenmesi halinde aktarımı 
yapılacaktır. 

Kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları, alıcı gruplarının tanımı ve amacı aşağıdaki tabloda kısaca yer verilmiş olup 
veri aktarımı ilgili kanun ve hükümlerine göre yapılmaktadır.1 
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Tablo-4: Aktarımı Yapılan Kişisel Verilerin Süreçler Bazında Alıcı/Alıcı Grupları 

Veri Aktarımı Alıcı Grupları Tanım Veri Aktarım Amacı

Topluluk Şirketleri
Şirketimize bağlı iş Ortaklıklarını 
tanımlar. İş Ortaklarımız ek 
kısmında açıklanmıştır.

Şirketlerin katılımını gerektiren her türlü 
ticari ve organizasyonel tedbirin 
yürütülmesini sağlamak

Hissedarlar Şirketin hissedarı 
olan gerçek Kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre hukuk, 
etkinlik Yönetimi ve kurumsal iletişim 
süreçleri kapsamındaki Faaliyetlerin 
yürütülmesi amacıyla ve bu faaliyetlerle 
Sınırlı olmak üzere

Şirket Yetkilileri Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri
Ve diğer yetkili gerçek kişiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre şirketin ticari 
faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, 
üst düzeyde yönetimin sağlanması ve denetim 
amaçlarıyla sınırlı olarak.

Hukuken Yetkili Kamu
Kurum ve Kuruluşları

Hukuken Yetkili
Özel Hukuk Kişileri

Tedarikçiler

İlgili mevzuat hükümlerine göre
şirketin bilgi ve belge almaya
yetkili kamu kurumları.

İlgili mevzuat hükümlerine
göre şirketten bilgi ve belge
almaya yetkili özel
hukuk kişileri

Şirketin ticari faaliyetlerini
yürütürken şirketin emir ve
talimatlarına uygun olarak
şirkete sözleşme temelli
hizmet sunan taraflar.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki
yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla
sınırlı olarak.

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi
dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.

Şirketin tedarikçiden temin ettiği ve şirketin
ticari ve organizasyonel faaliyetlerini yerine
getirmek için gerekli hizmetlerin sunulması
amacıyla.

7 HUKUKİ GEREKÇE

Şirketimizin kişisel verileri işleme hukuki gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir:

Tablo-5: Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Veri İşleme Amacının Dayandığı
Diğer Kanunlar

Verinin İşlenme Amacı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
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3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme 
Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin 
Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlemesi Ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun 

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kanunu 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı 
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini 

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

Talep / Şikâyetlerin Takibi 

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 
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8 KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA, SAKLAMA, İMHA SEBEPLERİ VE İŞLEME AMACI

PANELSAN, Kanunun 12 inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve 
erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kanunun 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili 
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 
ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları belirtilmiştir.

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza 
uygun süre boyunca saklanmaktadır.

Şirketimiz, yürütmekte olduğu faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verilerin saklama sürelerini, ilgili kanun ve 
mevzuatlara göre belirlemektedir. Saklama sürelerine ilişkin detaylar Kişisel Veri Envanterinde yer verilmiştir.

Şirketimiz, gerekmesi halinde saklama sürelerinde güncelleme yapabilir ve saklama süreleri sona eren kişisel 
verilerin imhası yine Belediye yerine getirilir.

Kişisel verilerin, toplanmasını ve saklanması gerektiren hukuki sebepleri, işleme amaçları ve imhasını gerektiren 
sebepler ve saklama süreleri “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında” detaylı olarak yer verilmiştir.

9 KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ İÇİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kanunun 12 inci maddesinde belirtildiği üzere PANELSAN, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve 
erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
PANELSAN, kişisel veri güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması için gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.
PANELSAN, topladığı veya işlediği kişisel verileri KVKK hükümlerine ve politikaya uygun olarak gizli tutar, işleme 
amacı dışında kullanmaz, görevi gereği kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine dahil olmayan personelin her türlü veri 
işleme faaliyetini yasaklar ve personelin görevinin sınırlarına uygun kapsamda ve ölçüde kişisel verileri işlemesine 
imkan tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
Saklanmakta olan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, şirketimiz bu 
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirim yapar.
Şirketimizin almış olduğu idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında” detaylı olarak yer 
verilmiştir.

10 KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİ YÖNTEMLERİ

Kanunun 7 inci maddesinde belirtildiği üzere işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 
veriler resen, ilgili kişinin talebi üzerine veya ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz tarafından silinmek-
te, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir. Bu hususlarla ilgili imha yöntemleri “Kişisel Verileri Saklama ve 
İmha Politikasında” detaylı olarak yer verilmiştir.

11 KAMERA KAYDI

PANELSAN bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacı, veri sorum-
lusunun meşru menfaatleri hukuki gerekçesine bağlı olarak kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ilgili kişilerin 
görüntü kayıtları alınmaktadır.

Şirketimiz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen 
kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

12 İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ
Şirketimizin sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret 
amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site 
içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. Veri sorumlusunun meşru menfaati ve 5651 sayılı Kanun(İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) 
gereği kimlik bilgileri ve internet logları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 
2 yıl saklı tutulmaktadır.

13 İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI

PANELSAN, kişisel verileri işlemeden önce ilgili kişiye, hangi kişisel verilerin işlediğini, hangi amaçla işlendiğini, 
işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 
Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu 
hususlarında bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmektedir.
Şirketimiz, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır;

 PANELSAN ‘ın kimliği
 Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddede sayılan diğer hakları konularında bilgi vermektedir.

Açık rıza gereken durumlarda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. İşbu politikanın eki olarak yayınlanan 
Aydınlatma metinlerine https://www.panelsan.com linki üzerinden ulaşılabilmektedir.

14 İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kanunun 11 inci maddesi gereği olarak ilgili kişi, işlenen kişisel verilerle ilgili bilgi talebinde bulunabilmekte ve 
şirketimiz söz konusu talepleri Kanunun öngördüğü sürede cevaplandırmaktadır.
İlgili kişinin hakları, başvuru yöntemleriyle ilgili bilgileri https://www.panelsan.com adresindeki Veri Sahibi Başvuru 
Formundan ulaşabilirsiniz. Şirketimize ulaşan başvurular 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Talepleriniz ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki 
ücreti alınabilecektir. 
Şirketimiz, ilgili kişi tarafından yapılan talebi kabul veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye 
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde PANELSAN 
tarafından gereği yerine getirilecektir.

İlgili kişilerin başvurularında bazı istisnalar bulunmaktadır. KVK Kanunu ’nun 28. maddesi gereğince ilgili kişilerin 
aşağıdaki hallerde işlenen kişisel veriler için haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek 
kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlen-
mesi.
◦ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi 

amaçlarla işlenmesi.
◦ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel 

hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat 
veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

◦ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği 
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 
önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

◦ Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya 
infaz mercileri tarafından işlenmesi.

◦ Kanunun 28 inci maddesi 2 inci fıkrası gereğince ilgili kişilerin aşağıda belirtilen hallerde işlenen kişisel veriler 
için haklarını (aydınlatma ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün 
değildir.

◦ Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
◦ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
◦ Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin 
soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

◦ Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korun-
ması için gerekli olması.

15 VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS)

PANELSAN, Kanunun 16’ncı maddesine göre Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş ve 
aşağıda belirtilen bildirimleri yapmıştır:
a. PANELSAN kimlik ve adres bilgileri
b. Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği
c. Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
d. Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
e. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
f. Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
g. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

Şirketimiz, söz konusu verilen bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhâl Başkanlığa bildirecektir.

16 POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ VE YÜRÜRLÜLÜĞÜ

İşbu Politika, PANELSAN ‘ın internet sitesinde (https://www.panelsan.com) yayınlanmasının ardından yürürlüğe 
girmiş kabul edilir.  
PANELSAN, politikayı ihtiyaç duydukça gerekli bölümleri mevzuat hükümlerine uygun olarak güncelleyecektir ve 
web sitesinde yayınlayacaktır.
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8 KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA, SAKLAMA, İMHA SEBEPLERİ VE İŞLEME AMACI

PANELSAN, Kanunun 12 inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve 
erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kanunun 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili 
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 
ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları belirtilmiştir.

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza 
uygun süre boyunca saklanmaktadır.

Şirketimiz, yürütmekte olduğu faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verilerin saklama sürelerini, ilgili kanun ve 
mevzuatlara göre belirlemektedir. Saklama sürelerine ilişkin detaylar Kişisel Veri Envanterinde yer verilmiştir.

Şirketimiz, gerekmesi halinde saklama sürelerinde güncelleme yapabilir ve saklama süreleri sona eren kişisel 
verilerin imhası yine Belediye yerine getirilir.

Kişisel verilerin, toplanmasını ve saklanması gerektiren hukuki sebepleri, işleme amaçları ve imhasını gerektiren 
sebepler ve saklama süreleri “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında” detaylı olarak yer verilmiştir.

9 KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ İÇİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kanunun 12 inci maddesinde belirtildiği üzere PANELSAN, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve 
erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
PANELSAN, kişisel veri güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması için gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.
PANELSAN, topladığı veya işlediği kişisel verileri KVKK hükümlerine ve politikaya uygun olarak gizli tutar, işleme 
amacı dışında kullanmaz, görevi gereği kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine dahil olmayan personelin her türlü veri 
işleme faaliyetini yasaklar ve personelin görevinin sınırlarına uygun kapsamda ve ölçüde kişisel verileri işlemesine 
imkan tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
Saklanmakta olan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, şirketimiz bu 
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirim yapar.
Şirketimizin almış olduğu idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında” detaylı olarak yer 
verilmiştir.

10 KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİ YÖNTEMLERİ

Kanunun 7 inci maddesinde belirtildiği üzere işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 
veriler resen, ilgili kişinin talebi üzerine veya ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz tarafından silinmek-
te, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir. Bu hususlarla ilgili imha yöntemleri “Kişisel Verileri Saklama ve 
İmha Politikasında” detaylı olarak yer verilmiştir.

11 KAMERA KAYDI

PANELSAN bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacı, veri sorum-
lusunun meşru menfaatleri hukuki gerekçesine bağlı olarak kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ilgili kişilerin 
görüntü kayıtları alınmaktadır.

Şirketimiz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen 
kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

12 İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ
Şirketimizin sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret 
amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site 
içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. Veri sorumlusunun meşru menfaati ve 5651 sayılı Kanun(İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) 
gereği kimlik bilgileri ve internet logları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 
2 yıl saklı tutulmaktadır.

13 İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI

PANELSAN, kişisel verileri işlemeden önce ilgili kişiye, hangi kişisel verilerin işlediğini, hangi amaçla işlendiğini, 
işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 
Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu 
hususlarında bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmektedir.
Şirketimiz, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır;

 PANELSAN ‘ın kimliği
 Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddede sayılan diğer hakları konularında bilgi vermektedir.

Açık rıza gereken durumlarda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. İşbu politikanın eki olarak yayınlanan 
Aydınlatma metinlerine https://www.panelsan.com linki üzerinden ulaşılabilmektedir.

14 İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kanunun 11 inci maddesi gereği olarak ilgili kişi, işlenen kişisel verilerle ilgili bilgi talebinde bulunabilmekte ve 
şirketimiz söz konusu talepleri Kanunun öngördüğü sürede cevaplandırmaktadır.
İlgili kişinin hakları, başvuru yöntemleriyle ilgili bilgileri https://www.panelsan.com adresindeki Veri Sahibi Başvuru 
Formundan ulaşabilirsiniz. Şirketimize ulaşan başvurular 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Talepleriniz ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki 
ücreti alınabilecektir. 
Şirketimiz, ilgili kişi tarafından yapılan talebi kabul veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye 
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde PANELSAN 
tarafından gereği yerine getirilecektir.

İlgili kişilerin başvurularında bazı istisnalar bulunmaktadır. KVK Kanunu ’nun 28. maddesi gereğince ilgili kişilerin 
aşağıdaki hallerde işlenen kişisel veriler için haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek 
kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlen-
mesi.
◦ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi 

amaçlarla işlenmesi.
◦ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel 

hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat 
veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

◦ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği 
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 
önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

◦ Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya 
infaz mercileri tarafından işlenmesi.

◦ Kanunun 28 inci maddesi 2 inci fıkrası gereğince ilgili kişilerin aşağıda belirtilen hallerde işlenen kişisel veriler 
için haklarını (aydınlatma ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün 
değildir.

◦ Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
◦ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
◦ Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin 
soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

◦ Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korun-
ması için gerekli olması.

15 VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS)

PANELSAN, Kanunun 16’ncı maddesine göre Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş ve 
aşağıda belirtilen bildirimleri yapmıştır:
a. PANELSAN kimlik ve adres bilgileri
b. Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği
c. Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
d. Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
e. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
f. Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
g. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

Şirketimiz, söz konusu verilen bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhâl Başkanlığa bildirecektir.

16 POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ VE YÜRÜRLÜLÜĞÜ

İşbu Politika, PANELSAN ‘ın internet sitesinde (https://www.panelsan.com) yayınlanmasının ardından yürürlüğe 
girmiş kabul edilir.  
PANELSAN, politikayı ihtiyaç duydukça gerekli bölümleri mevzuat hükümlerine uygun olarak güncelleyecektir ve 
web sitesinde yayınlayacaktır.
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8 KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA, SAKLAMA, İMHA SEBEPLERİ VE İŞLEME AMACI

PANELSAN, Kanunun 12 inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve 
erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kanunun 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili 
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 
ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları belirtilmiştir.

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza 
uygun süre boyunca saklanmaktadır.

Şirketimiz, yürütmekte olduğu faaliyetleri kapsamında işlediği kişisel verilerin saklama sürelerini, ilgili kanun ve 
mevzuatlara göre belirlemektedir. Saklama sürelerine ilişkin detaylar Kişisel Veri Envanterinde yer verilmiştir.

Şirketimiz, gerekmesi halinde saklama sürelerinde güncelleme yapabilir ve saklama süreleri sona eren kişisel 
verilerin imhası yine Belediye yerine getirilir.

Kişisel verilerin, toplanmasını ve saklanması gerektiren hukuki sebepleri, işleme amaçları ve imhasını gerektiren 
sebepler ve saklama süreleri “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında” detaylı olarak yer verilmiştir.

9 KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ İÇİN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kanunun 12 inci maddesinde belirtildiği üzere PANELSAN, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve 
erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
PANELSAN, kişisel veri güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması için gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.
PANELSAN, topladığı veya işlediği kişisel verileri KVKK hükümlerine ve politikaya uygun olarak gizli tutar, işleme 
amacı dışında kullanmaz, görevi gereği kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine dahil olmayan personelin her türlü veri 
işleme faaliyetini yasaklar ve personelin görevinin sınırlarına uygun kapsamda ve ölçüde kişisel verileri işlemesine 
imkan tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
Saklanmakta olan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, şirketimiz bu 
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirim yapar.
Şirketimizin almış olduğu idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında” detaylı olarak yer 
verilmiştir.

10 KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİ YÖNTEMLERİ

Kanunun 7 inci maddesinde belirtildiği üzere işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 
veriler resen, ilgili kişinin talebi üzerine veya ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz tarafından silinmek-
te, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir. Bu hususlarla ilgili imha yöntemleri “Kişisel Verileri Saklama ve 
İmha Politikasında” detaylı olarak yer verilmiştir.

11 KAMERA KAYDI

PANELSAN bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacı, veri sorum-
lusunun meşru menfaatleri hukuki gerekçesine bağlı olarak kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ilgili kişilerin 
görüntü kayıtları alınmaktadır.

Şirketimiz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen 
kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

12 İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ
Şirketimizin sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret 
amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site 
içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir. Veri sorumlusunun meşru menfaati ve 5651 sayılı Kanun(İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) 
gereği kimlik bilgileri ve internet logları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 
2 yıl saklı tutulmaktadır.

13 İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI

PANELSAN, kişisel verileri işlemeden önce ilgili kişiye, hangi kişisel verilerin işlediğini, hangi amaçla işlendiğini, 
işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 
Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu 
hususlarında bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmektedir.
Şirketimiz, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır;

 PANELSAN ‘ın kimliği
 Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddede sayılan diğer hakları konularında bilgi vermektedir.

Açık rıza gereken durumlarda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. İşbu politikanın eki olarak yayınlanan 
Aydınlatma metinlerine https://www.panelsan.com linki üzerinden ulaşılabilmektedir.

14 İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kanunun 11 inci maddesi gereği olarak ilgili kişi, işlenen kişisel verilerle ilgili bilgi talebinde bulunabilmekte ve 
şirketimiz söz konusu talepleri Kanunun öngördüğü sürede cevaplandırmaktadır.
İlgili kişinin hakları, başvuru yöntemleriyle ilgili bilgileri https://www.panelsan.com adresindeki Veri Sahibi Başvuru 
Formundan ulaşabilirsiniz. Şirketimize ulaşan başvurular 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Talepleriniz ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki 
ücreti alınabilecektir. 
Şirketimiz, ilgili kişi tarafından yapılan talebi kabul veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye 
yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde PANELSAN 
tarafından gereği yerine getirilecektir.

İlgili kişilerin başvurularında bazı istisnalar bulunmaktadır. KVK Kanunu ’nun 28. maddesi gereğince ilgili kişilerin 
aşağıdaki hallerde işlenen kişisel veriler için haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:
Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek 
kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlen-
mesi.
◦ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi 

amaçlarla işlenmesi.
◦ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel 

hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat 
veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

◦ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği 
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 
önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

◦ Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya 
infaz mercileri tarafından işlenmesi.

◦ Kanunun 28 inci maddesi 2 inci fıkrası gereğince ilgili kişilerin aşağıda belirtilen hallerde işlenen kişisel veriler 
için haklarını (aydınlatma ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün 
değildir.

◦ Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
◦ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
◦ Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin 
soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

◦ Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korun-
ması için gerekli olması.

15 VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS)

PANELSAN, Kanunun 16’ncı maddesine göre Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş ve 
aşağıda belirtilen bildirimleri yapmıştır:
a. PANELSAN kimlik ve adres bilgileri
b. Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği
c. Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar
d. Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
e. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
f. Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
g. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

Şirketimiz, söz konusu verilen bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri derhâl Başkanlığa bildirecektir.

16 POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ VE YÜRÜRLÜLÜĞÜ

İşbu Politika, PANELSAN ‘ın internet sitesinde (https://www.panelsan.com) yayınlanmasının ardından yürürlüğe 
girmiş kabul edilir.  
PANELSAN, politikayı ihtiyaç duydukça gerekli bölümleri mevzuat hükümlerine uygun olarak güncelleyecektir ve 
web sitesinde yayınlayacaktır.
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