Genel İnşaat Ltd. Şti
Ankara T.S.M. - 185311

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
TANIMLAR
TABLO 1

Doküman Kodu

KVK-Tanımlar – Tablo 01

Konusu

Tanımlar

Düzenleme. Tar. / No.
Değiştirme Tarihi / No
Sayfa No

1

Aşağıda yer alan Tanım ve Kısaltmalar bundan böyle “Genel İnşaat” Genel İnşaat Limited Şirketi’nin
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması, İlgili Kişilerin Aydınlatılması ve geniş anlamda 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılan fiil ve işlemlerde kullanılacak olup, aşağıda
belirtilen “tanımlamalar” metin içeriğinde tekil ve/veya çoğul, yalın veya bağlaç ile kullanılıp,
kullanılmadığına bakılmaksızın belirtilen tanımlar, yanlarında belirtilen açıklamaların içerik ve
mahiyetlerinde anlaşılacak ve yorumlanacaktır.
TANIMLAR

AÇIKLAMALAR

Tablo 1

Politika

Genel İnşaat Ltd. Şti’nin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikası

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rızayı ifade eder.

Çerez (Cookie)

Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve
ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya
yardımcı olan küçük dosyalardır.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden
sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu
organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat
doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İrtibat Kişisi

Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel
kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak
çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili
olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile
kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.
(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından
anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun
iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

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.

Kişisel Verilerin
İşlenmesi

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 Anonim
Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle
getirilmesi.

Kişisel Verilerin
Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir
şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. *Bkz: İlgili
Kullanıcı Tanımı
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Kişisel Verilerin
Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli
Kişisel
Veri

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
veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişi.

Kaynak:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- Kişisel Verilerin Silinmesi,
Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik - Veri
Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik - Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ - Veri
Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN KVK BİRİMİ ÜYELERİ

Ad/Soyad/İmza/Tarih

Ad/Soyad/İmza / Tarih

