WOONGJIN EVERSKY ÇEVRESEL YAŞAM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
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Woongjin Eversky
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Amaç
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında
hazırlanan ve web sitemiz üzerinden yayınlanmakta olan işbu politikanın amacı, şirketimizin topladığı
ve işlediği kişisel verilere yönelik işlenme amaçları, koruma tedbirleri, saklama süreleri, veri
sahiplerinin haklarına yönelik bilgilendirme yapılması, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.
Şirketimize ait web sitesini ziyaretiniz sırasında herhangi bir kişisel veri mevzuata aykırı olarak
toplanmamakta olup, web sitemizi kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret
edebilirsiniz.
Web sitemiz üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde Şirketimiz bu sitelerin gizlilik,
içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamayacaktır. Bu nedenle, bu sitelerin
kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü veri
sahibinin sorumluluğundadır.
2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlar kapsamında, gerekse kanuna uygun esas ve usullerle
elde edilen kişisel veriler, sadece verinin elde edildiği işlemin amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel biçimde toplanacak ve amacın
gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlenecektir. Woongjin Eversky çalışanları başta olmak üzere gerek
kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse diğer gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kurmuş olduğu tüm
ticari ve resmi ilişkilerinde elde ettiği ve edeceği tüm kişisel verileri, söz konusu mevzuata uygun
olarak işlemekte ve güncellemektedir.
3. Kişisel Veri Kullanım Amaçları
Woongjin Eversky tarafından işlenen kişisel veriler, Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan
mevzuatın izin verdiği çerçevede, aşağıda anılan ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle
işlenebilecek, yurt içinde ve kanunun aradığı diğer koşullarla yurt dışında mukim üçüncü kişilere
aktarılabilecektir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veri sahibinin açık rızası olması,
Veri sahibi tarafından verilerin alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Şirket'in servis verdiği ürün ve hizmetlerin gerekliliklerini sağlayabilmesi,
Şirket'in faaliyetlerini yürütebilmesi, hizmet kalitesini arttırması ve ekonomik varlığını
geliştirebilmesi,
Pazarlama faaliyetleri, ürün ve hizmet konusundaki eksikliklerin giderilmesi,
Kanunda öngörülen süreçlerin yürütülmesi,
Şirket'in ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
Şirket ile aranızda oluşabilecek muhtemel iş sözleşmesinin ifası,
İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun,
yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması,
İstihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun
eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti,
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•
•
•
•
•
•
•
•

İşle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti amacıyla çalışan adayının
kamuya açık bilgilerinin incelenmesi,
Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir
pozisyon için görüşmeye çağrılması,
İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, kayda alınması ve iyileştirilmesi,
İnsan Kaynakları yönetimi verimliliğinin sağlanması,
İşe alım süreçlerini tamamlamak,
Çalışanların eğitim ve performans değerlendirmeleri,
Çalışanların iç ve dış menfaatleri doğrultusunda veri işleme faaliyetleri (özlük hakları, bireysel
emeklilik vb.),
Finansal süreçlerin yürütülmesi.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
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, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması hukuki sebepleri ile hizmet alıcılarımız ve şirket web sitemizde yayınlanan iş ve staj
başvurusu formlarının doldurulması, internet akademi sitemize üye girişi yapılması, çağrı merkezi
kayıtlarında sözlü rıza verilmesi koşuluyla paylaşılan bilgiler, şirket web sitemiz üzerinden sipariş ve
bilgi talep formlarının doldurulması yoluyla toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma metninde
belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
5. Kişisel Veri Envanteri ve Kişisel Verilerin Sınıflandırılması
Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5.
maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı
olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK
Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve
işbu Politika kapsamındaki aşağıda belirtilen kişisel veri sahiplerine sınırlı olarak aşağıda belirtilen
kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Kişisel Verileri
Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri
oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin
aktarıldığı Alıcı grupları, yurtdışına aktarımı öngörülen veriler, veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda Şirket içerisinde aşağıdaki kişi gruplarının kişisel veri
kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber bulunmaktadır.
Kişisel Veri Grupları;
• Çalışanlar,
• Çalışan Adayları,
• Müşteriler,
• Ziyaretçiler,
• İşbirliği içerisinde olunan firma çalışanları.
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KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

AÇIKLAMA

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, Tc Kimlik No, doğum yeri, doğum
tarihi, Türk vatandaşı olmamanız halinde
pasaport numarası, medeni hal, cinsiyet bilgisi,
ibraz edilen TC kimlik kartı yada ehliyet
fotokopisi, imza bilgisi.

İletişim Verisi

Telefon numarası, Adres, E-posta adresi, faks
bilgisi.

Finansal Veri

Banka bilgisi, iban bilgisi, kredi kartı bilgisi,
çalışanlara ilişkin finansal ve maaş detayları,
bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra
takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri,
banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi
.

Görsel ve İşitsel Veri

Ses Kayıtları ve fotoğraf.

Özlük ve Mesleki Deneyim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri,
yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı
kurslar, tezkere belgesi, İzin kıdem baz tarihi, izin
kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi,
izine
çıkış
nedeni,
izinde
bulunacağı
adres/telefon, pozisyon adı, departmanı ve
birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış
tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik
no, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi,
kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave
gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış
logları elde edilmesine yönelik işlenen her türlü
kişisel veri ve çalışanın bulunduğu pozisyonda
ilerleyebilmesi için gerekli olan performans,
eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi
aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu,
müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu,
aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef
gerçekleştirme durumu, savunma ve uyarı
bilgileri.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verisi

Çalışanlara yönelik özlükte tutulması gereken adli
sicil kaydı, ceza kovuşturmaları,disiplin kaydı
bilgisi.

Sağlık Verisi

Kan grubu, sağlık raporu bilgisi gibi.
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6. Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimizce işlenen verileriniz politikamız içerisinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda bağlı
şirketler de dahil olmak üzere, hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz
altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız, düzenleyici ve denetleyici
kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dahil olmak
üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, şirketimizin Güney Kore Merkezli Woongjin Group Co Ltd.
şirketlerinin bir iştiraki olması dolayısıyla şirketimiz operasyonları çerçevesinde gerektiği taktirde
Güney Kore’de bulunan Woongjin Group Co Ltd. sunucularına başta olmak üzere, iş ortaklarımız ile
Woongjin Eversky tarafından yapılmakta olan işin ve üretimin yürütülmesi için alınan kararların
gerektirdiği özel ve tüzel kişilere, ayrıca şirketimiz bünyesinde çalışan, tali satıcı veya tali yüklenici
olarak çalışmış veya halen çalışmaktaysanız yine sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere tarafınıza
verilmiş olan eğitimler, imzalamış olduğunuz formlar, uygulanmış olan satış ölçme sistemleri,
muhasebe, şirket içi yazışma sistemleri, server giriş, log kayıtları gibi elektronik ya da fiziki program ve
sistemler üzerindeki bilgileriniz, kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari makamlardan gelen ve
şikayet, soruşturma, dava, tedbir, icrai işlem, mahkumiyete dair yazışmalarda yer alan bilgileriniz gibi
kişisel verileriniz ilgili mevzuatın aradığı koşullara uygun olarak , işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
7. Kişisel Verilerin Saklanması
Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece
konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, kişisel
veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka
dikkate alınmaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması halinde ise, Kişisel verilerin
tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
8.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tedbirler

Woongjin Eversky kişisel nitelikteki verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamak, kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak amacı ile mevzuatın aradığı tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini tüm işlem
ve faaliyetlerinde temel almakta ve periyodik olarak yenilemektedir. Bunlar arasında, kişisel veri
barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere
karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı, şifreleme, erişim yönetimi gibi güvenlik
tedbirleri de bulunmaktadır. Aynı zamanda, çalışanlara KVKK hakkında periyodik eğitimler verilmekte,
ilgili verilere erişim departman bazında sınırlandırılmakta, çalışanlar ve iş ortakları ile gizlilik
taahhütnameleri imzalanmakta, disiplin süreci uygulanmaktadır.
9.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri
Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel
verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile
kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar konusunda veri sahibinin niteliğine ve veri işleme sürecine
göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda internet sitesinde bu politika ile birlikte müşteri
aydınlatma metni, çerez politikası, veri sahibi başvuru formu da yayınlanmıştır.
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10. Kişisel Veri sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Veri Sahibi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklara sahiptir.
İlgili kanun maddesine göre; herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin
işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel
verilerin işlenme amacına ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt
içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri öğrenebilir. Ayrıca aynı kanunun 7. Maddesi
çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini isteyebilir, eksik veya yanlış işleme
düzeltilmişse ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun,
verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğratılması halinde zararının giderilmesini isteyebilir.
Kişisel veri sahipleri kanunda açıklanan haklarına ilişkin talebi usule uygun olarak şirketimize iletmesi
durumunda, şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ilgili talebi
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, kurul
tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.
Başvuru Hakkının İstisnaları;
6698 Sayılı KVK Kanun’un 28. Maddesinin 2. Fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri
sıralamış olup bu haklar;
•
•
•

Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
Veri sahibinin 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 korunması için gerekli olması,
hallerinde verilere yönelik olarak zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere yukarıda
belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan Woongjin Eversky iletişim bilgileri, her tür
iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda
mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.
•

Adres
: Maslak mah. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No:237 K:1 Ofis No:104
Sarıyer/ İstanbul
• KEP Adresi
: woongjineversky@hs01.kep.tr
• E-Mail Adresi : kvkk@eversky.com.tr
Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu
başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile
tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:
•
•
•
•

Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
Noter vasıtasıyla bildirim,
İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
Yukarıda bildirilen mail adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.
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Aşağıdaki linkten indirebileceğiniz “KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu”’nu doldurarak yukarıdaki
adreslere gönderebilir veya ilgili formu Woongjin Eversky adresine elektronik imzalı olarak
iletebilirsiniz.
11. Yürürlük
İşbu politika, .../.../2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Kullanıcıların ve kamunun bilgisine iletiriz.
Saygılarımızla…
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