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1. Giriş
1.1.

Amaç ve Kapsam

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), T.C Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine
getirilmesi ve veri sahiplerini kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama
süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında
bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla ülkemizin ilk biyoteknoloji şirketi ATİGEN-CELL
Teknoloji Özel Sağlık Hizmetleri Tic. San. A. Ş. (“ATİGEN-CELL”) tarafından hazırlanmıştır.
ATİGEN-CELL çalışanları, çalışan adayları, mal ve hizmet sağlayıcıları, mal ve hizmet alıcıları,
ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup ATİGEN-CELL’in
sahip olduğu ya da ATİGEN-CELL tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları
ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.
1.2.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Açık Rıza

:

İlgili Kullanıcı

:

İmha
Kayıt Ortamı
Kişisel Veri
Kişisel
Verilerin
İşlenmesi

Kişisel
Verilerin
Anonim Hale
Getirilmesi
Kişisel
Verilerin
Silinmesi
Kişisel
Verilerin
İmhası
Kurul
Periyodik İmha

Veri
Sahibi/İlgili
Kişi

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rıza.
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
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
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.
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
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, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve
tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması
durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden
aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
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2. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesine İlişkin İlkeler
ATİGEN-CELL tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler
çerçevesinde hareket edilmektedir:
•
•
•
•

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun’a ve ilgili
mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket
edilmektedir.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler
ATİGEN-CELL tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki
yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır.
Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim
hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. Ancak, İlgili Kişinin talebi
halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan
kalkması halinde, kişisel veriler ATİGEN-CELL tarafından resen veya ilgili kişinin talebi
üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi
tarafından ATİGEN-CELL’a başvurulması halinde; iletilen talepler en geç 30 (otuz) gün
içerisinde cevaplandırılmakta ve talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması
durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler
nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Saklandığı Kayıt Ortamları
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ATİGEN-CELL tarafından aşağıdaki listelenen ortamlarda başta
Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:
Elektronik ortamlar:
•
•
•
•
•

CRM
MS SQL Server
E-Posta Kutusu
Microsoft Office Programları
Görüntü Kayıt Cihazları

Fiziksel ortamlar:
•
•
•

Birim Dolapları
Klasörler
Arşiv

4. Saklama ve İmhayı Gerektiren Sebeplere İlişkin Açıklamalar
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, ATİGEN-CELL tarafından özellikle (i) ticari faaliyetlerin
sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan
haklarının planlanması ve ifası için Kanun ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde
saklanmaktadır. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:
•
•

Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle
saklanması,
Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ATİGENCELL’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
Kişisel verilerin ATİGEN-CELL’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi
amacıyla saklanması,
Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri
sahiplerinin açık rızasının bulunması.
İlgili KVKK mevzuatı uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler,
ATİGEN-CELL tarafından resen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale
getirilir:
Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin
değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali,
Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan
kalkması,
Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin
rızasını geri alması,
İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok
edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından
kabul edilmesi,
Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim
hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz
bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette
bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri
daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

5. Saklama ve İmha Süreleri
ATİGEN-CELL tarafından Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel
verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden
yararlanılmaktadır:
Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye
riayet edilir. Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona
ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre
öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;
•

•

•

Kişisel veriler, Kanun’un 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel
nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm
kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği
ve saklanmasının ATİGEN-CELL nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
Verinin saklanmasının Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin
saklanmasında ATİGEN-CELL’in meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının
Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir,
yok edilir ya da anonim hale getirilir.
Verinin saklanmasının Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan
hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar
çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona
ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
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ATİGEN-CELL tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha süreleri aşağıda tabloda
belirtilmiştir. Saklama süresi dolan kişisel veriler, görsel ve işitsel kayıtlar (1 ay) hariç olmak üzere, 6
(altı) aylık periyodlarla (Haziran ve Aralık ayları) işbu Politika’da yer verilen usullere uygun olarak
anonim hale getirilir veya imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale
getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki
yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır. Saklama süreleri şu şekildedir.
Süreç

Saklama Süresi
İş ilişkisinin sona
İş Kanunu kapsamında saklanılan veriler
ermesine müteakip 10 yıl
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında toplanan İş ilişkisinin sona ermesine
veriler (sağlık raporları vs.)
müteakip 10 yıl
İş ilişkisinin sona ermesine
SGK mevzuatı kapsamında tutulan veriler
müteakip 10 yıl
İş kazası/meslek hastalığına ilişkin bir talepte/davada İş ilişkisinin sona ermesine
kullanılabilecek dokümanlar
müteakip 10 yıl
İlgili mevzuatta öngörülen
Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler
süre kadar 10
İlgili kişisel verinin Türk Ceza Kanunu veya sair ceza
Dava zaman aşımı
hükmü getiren mevzuat kapsamında bir suça konu
müddetince
olması
Kayıt altına alınmasına
Müşteri verileri
müteakip 10 yıl
Kayıt altına alınmasına
Görsel Kayıt Verileri
müteakip 1 ay

İmha Süresi
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Saklama süresinin bitimini
takiben 180 gün içerisinde
Saklama süresinin bitimini
takiben Otomatik Silinme

ATİGEN-CELL’in ilgili kişisel veriyi kullanma amacı sona ermedi ise, ilgili mevzuat gereği ilgili kişisel
veri için öngörülen saklama süresi tabloda yer alan sürelerden fazla ise veya ilgili konuya ilişkin dava
zaman aşımı süresi kişisel verinin tabloda yer alan sürelerden fazla saklanmasını gerektiriyorsa,
yukarıdaki tabloda yer alan süreler uygulanmayabilecektir. Bu halde kullanım amacı, özel mevzuat veya
dava zamanaşımı süresinden hangisi daha sonra sona eriyor ise, o süre uygulama alanı bulacaktır.
6. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasına İlişkin Usuller, Teknik ve İdari Tedbirler
ATİGEN-CELL, istihdam kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer
imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari mali hukuki sorumluluk ve
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, işletmenin güvenliğinin sağlanması veya ATİGEN-CELL’in
meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak olan kişisel
veriler ATİGEN-CELL Bilgi sistemine işlenmektedir. Buna ek olarak dijital kopya şeklinde saklanan
tüm veriler de işletmenin kendi “server”ına kaydedilmektedir.
Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve erişilmesinin
önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla Kanun’un 12. maddesindeki ilkeler
çerçevesinde, Şirket tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:
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İdari Tedbirler:

6.1.

ATİGEN-CELL idari tedbirler kapsamında;
•
•
•
•
•
•

6.2.

Saklanan kişisel verilere işletme içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile
sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi
de dikkate alınır.
İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel
verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut
sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline
kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli
denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik
zafiyetlerini giderir.
Kişisel verilerin bulunduğu ortama göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın,
su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmasını sağlar ve bu ortamlara yetkisiz giriş çıkışları
engeller.
Teknik Tedbirler:

ATİGEN-CELL teknik tedbirler kapsamında;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin
gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin
edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin
kontrolünü sağlar.
Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında
tutulmasını sağlar.
Kişisel verilerin yok edilmesini geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde
sağlar.
Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı, bilgi
güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korur.
Özel nitelikli kişisel verileri üzerinde gerçekleşen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli
olarak loglanmasını sağlar.
Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerini sürekli takip ederek gerekli
güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını sağlar.
Özel nitelikli kişisel verilere bir yazılım aracılığı ile erişilen durumlarda bu yazılıma ait kullanıcı
yetkilendirmelerini yaparak bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasını
sağlar.
Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim gereken hallerde en az iki kademeli kimlik
doğrulama sistemi sağlar.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarıldığı durumlarda;
•
•
•

Verilerin e-posta ile aktarılması gerekiyor ise bunların şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle
veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmasını,
Verilerin taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik
yöntemler ile şifrelenmesini,
Farklı fiziksel ortamdaki sunucular arasında aktarma gerçekleşiyor ise sunucular arasında VPN
kurularak veya sFTP yöntemiyle aktarmanın sağlanmasını,
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•

Verilerin kağıt ortamında aktarımı gerekiyorsa evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında
gönderilmesini sağlar.

7. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Yöntemler
Kişisel Verilerin Silinmesi

7.1.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar
kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin silinmesi yöntemi olarak ATİGEN-CELL
aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:
•
•
•
•

Kağıt ortamında bulunan kişisel veriler karartma yöntemi ile çizilerek, boyanarak, kesilerek
veya silinerek işlem uygulanacaktır.
Merkezi dosyada yer alan ofis dosyaları için kullanıcı(lar)nın erişim hakkı(ları) ortadan
kaldırılacaktır.
Veri tabanlarında bulunan kişisel bilgilerin bulunduğu satırlar yahut sütunlar ‘Delete’ komutu
ile silinecektir.
Gerekli olduğu zaman bir uzman tarafından yardım alınarak güvenli olarak silinecektir.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

7.2.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin aşağıdaki yöntemlerle hiç kimse tarafından hiçbir şekilde
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
•
•
•

Fiziksel Yok Etme
Kağıt İmha Makinesi ile Yok Etme
De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel
cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir.
Kişisel Verileri Anonim Hale Getirilmesi

7.3.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
ATİGEN-CELL kişisel verileri anonim hale getirmek için aşağıda belirtilen yöntemlerin bir veya
birkaçını kullanabilir:
•
•
•
•

•

Maskeleme (Masking): Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti
içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.
Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri
satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim hale getirilmektedir.
Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir
kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi
anonimleştirmeyi sağlamaktadır.
Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik
oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet
edilen bölgenin belirtilmesi.
Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu
bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar
eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri
grubunda (+/-) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve
veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.
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Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama
ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri
sahibinin açık rızası aranmayacaktır.
ATİGEN-CELL kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin re’sen
karar alabilecek ve seçmiş olduğu kategoriye göre kullanacağı yöntemi de serbestçe belirleyebilecektir.
8. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Sorumluluklar ve Görev Dağılımı
ATİGEN-CELL’in tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan
teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının
arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin
önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka
uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini
sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek
verir.
Sınırları belirlenmiş bu kişiler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında
kendi yetki sınırları içinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle Kollukta,
Savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde ATİGEN-CELL’i temsil etme ile ifade vermeye
yetkili olarak ATİGEN-CELL Kişisel Verileri Koruma Komitesi Başkanı seçilmiştir. Her bir departman
sorumlusu, departmanlardaki ilgili kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan
Saklama ve İmha Politikası ve Kişisel Veri Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemekle
yükümlü olacaktır. Tüm departman sorumluları belirtilen periyodik imha sürelerinde işbu Saklama ve
İmha Politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemleri ATİGEN-CELL Kişisel Verileri Koruma
Komitesi Başkanı’na raporlayacaktır. Bu raporlar için yapılan çalışma sonuçlarında çıkan karar
uygulamaya konulacaktır. Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları,
birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıda gösterilmiştir.
UNVAN
Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan
YardımcısıKVK Komite Başkanı
Muhasebe ve İnsan Kaynakları
Sorumlusu- KVK Veri işleme Sorumlusu
KVK Komite Üyesi

BİRİM
ATİGEN-CELL
Yönetim Kurulu

Bilgi İşlem SorumlusuKVK Komite Üyesi

Bilgi İşlem Birimi

Diğer Yöneticiler

Diğer Birimler

Muhasebe ve İnsan
Kaynakları Birimi
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GÖREV
Çalışanların KVK ve Gizlilik Politikası ile
Saklama ve İmha politikasına uygun
hareket etmesinden sorumludur.
KVK Politikalarının hazırlanması,
geliştirilmesi, onaylatılması, yürütülmesi,
ilgili ortamlarda yayınlanması ve
güncellenmesinden sorumludur.
Politikaların uygulanmasında ihtiyaç
duyulan teknik çözümlerin sunulmasından
sorumludur.
Görevlerine uygun olarak Politikanın
yürütülmesinden sorumludur.

9. Politikanın Yürürlüğe Sokulması, İhlal Durumları ve Yaptırımlar
•
•
•
•

İşbu Politika tüm çalışanlara duyurularak yürürlüğe girecek ve yürürlüğü itibariyle tüm iş
birimleri, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve kişisel veri işleyen herkes için bağlayıcı
olacaktır.
Çalışanların politikanın gereklerini yerine getirip getirmediğinin takibi ilgili çalışanların
amirlerinin sorumluluğunda olacaktır. Politikaya aykırı davranış tespit edildiğinde konu derhal
ilgili çalışanın amiri tarafından bağlı bulunan bir üst amire bildirilecektir.
Aykırılığın önemli boyutta olması halinde ise üst amir tarafından vakit kaybetmeksizin Kişisel
Verileri Koruma Komitesi’ne bilgi verilecektir.
Politikaya aykırı davranan çalışan hakkında, İnsan Kaynakları tarafından yapılacak
değerlendirme sonrasında gerekli idari işlem yapılacaktır.

10. Revizyon ve Yürürlük
Saklama ve İmha Politikası’nın değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması halinde yeni düzenleme
ATİGEN-CELL internet sitesinden ilan edilecektir.
İşbu Saklama ve İmha Politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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