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KUBOTA TURKEY
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu politikanın amacı ve kapsamı; Kubota Turkey Makine Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra KTT olarak anılacaktır)
olarak KTT çalışanlarına, çalışan adaylarına, aktif ve potansiyel müşteri adaylarına, hizmet sağlayıcılarına,
ziyaretçilerine ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun
şekilde korunması, işlenmesi ve gerektiğinde imha edilmesi hakkındaki süreçlerin ve prensiplerin belirlenmesi ve
bunların açık ve anlaşılır şekilde ortaya konmasıdır.
2. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLLEME
İşbu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun güncellenmesi ile paralel olarak ve ona uygun
şekilde güncellenir. Politikanın güncel versiyonuna KTT’nin http://www.kubota-ktt.com/ adresindeki web sitesinden
ulaşılabilir. KTT Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve güncellemeleri, web sitesinde yayınlandığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer.

3. TANIMLAR
Kişisel Veri:

Kimliği
belirli
her türlü bilgi.

veya

belirlenebilir

İlgili Kişi
Çalışan Adayı:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
KTT'ye iş başvurusu yapmış, özgeçmişini paylaşmış, stajyer
bulunan tüm potansiyel çalışan adayları.

Veri Sorumlusu:

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

Veri İşleyen:

Veri
sorumlusunun
verdiği
işleyen gerçek veya tüzel kişi

yetkiye

dayanarak

gerçek

onun

kişiye

ilişkin

ya da farklı statüde

adına

kişisel

verileri

Kişisel
Veri Veri sorumlularının ve veri işleyenlerin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları
İşleme Envanteri: 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
Açık Rıza:
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
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Özel
Nitelikli İşlenilmeleri halinde ilgililerinin mağduriyetine sebep olabilecek nitelikte olan ırk, etnik köken,
Kişisel Veri:
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine
ilişkin veriler ile biyometrik ve genetik veriler
Komite:
Kubota Kişisel Verileri Koruma Komitesi
Kişisel Verilerin Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
İşlenmesi
Ziyaretçi:
Normal Veri:

KTT yerleşkesini ya da internet sitesini ziyaret eden gerçek kişiler.
Kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki durum, kamera görüntüleri, giriş çıkış bilgileri, mesleki
deneyim,
finansa durum, IP adresi, bilgisayar parolası gibi bilgiler.
Veri silme/yok Kişisel verilerin kime ait olduğu anlaşılmayacak şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale
etme/
getirilmesi.
anonimleştirme:

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
a) Kişisel Verilerin İşlenmesi Faaliyetlerinde Temel İlkelere Uygunluk: KTT, tüm kişisel verileri 6698 sayılı
kanun uyarınca işlemektedir. Bu kanun uyarınca, tüm kişisel veriler işlenirken; hukuka ve dürüstlük kuralına
uyma, kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlama, belirli, meşru ve açık amaçlarla işleme, işlendikleri
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilişkilendiği mevzuatlarda belirtilen süre kadar muhafaza etme ve
sonrasında yok etme, imha etme ya da anonimleştirme ilkelerine uyarak hareket etmektedir.
b) Kişisel Verilerin İşlenme Şartları: 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca KTT, kişisel verileri sadece bu
maddede sayılan işlenme şartlarının varlığı halinde işlemektedir. Veri işleme faaliyetinin hukuki dayanağını
veri sahibinin açık rızasının oluşturduğu durumlar olduğu gibi, KTT’nin aşağıda açıklanan diğer işleme
şartlarından birine veya birkaçına dayanarak yürüttüğü süreçler de mevcuttur.








Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler hariç olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
KTT’nin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Kişisel verilerin KTT tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili ve gerekli olması; Sözleşme öncesinde sözleşmeye başlama aşamasında kişisel bilgiler
teklif hazırlamak, satın alma formu hazırlamak ya da ilgili kişinin sözleşme sonucuyla bağlantılı
taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir. Sözleşme hazırlanma sürecinde ilgili kişilerle sağladıkları
bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.
Kişisel verilerin işlenmesinin KTT’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
kişisel bilgileri hukukun talep etmesi, gerektirmesi ya da bu işlemlere izin vermesi durumunda da
işlenmesi serbesttir. Veri işlemleri tür ve kapsam olarak, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti
için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.
Kişisel verilerin KTT tarafından işlenmesinin KTT veya verisi işlenen kişilerin veya üçüncü kişilerin
haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
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Verisi işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KTT’nin meşru
menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması; kişisel veriler, KTT’nin
meşru bir menfaati olduğu durumlarda da işlenebilir. Meşru menfaatler, maddi çıkar yanında
hukuka, ahlaka ve adaba uygun menfaatlerdir. Alacakların tahsil edilmesi, sözleşme ve yasal
yükümlülüklerin ihlallerinden kaçınma, teknik ve güvenlik bakımından IT hizmetlerinin sağlanması
amacıyla depolama, barındırma, bakım, destek hizmetlerinden yararlanmak, KTT’nin kişisel verileri
işlemesinde meşru menfaatlerinin olduğu durumlara örnek gösterilebilir. KTT, çalışanlarının temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları yahut sosyal haklarının
düzenlenmesinde ya da işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol dağıtımında esas
alınmak üzere çalışanların kişisel verilerini işleyebilecektir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel
ilkelere uyulacak ve veri sorumlusu ile ilgili kişinin menfaat dengesi gözetilecektir.
KTT, tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel
veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda
bulunması,



Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için KTT bizzat
veya ilgili taraflar aracılığıyla kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.
c) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: KTT tarafından elde edilen kişisel veriler, aşağıda açıklanan kapsamlar
dâhilinde işlenebilecektir:
























Acil Durum Operasyonlarının İcrası
Basın ve Halkla İlişkiler Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Bordrolama Süreçlerinin İcrası
Çalışan Sağlığı Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Dava ve Hukuki Temsil Süreçlerinin İcrası
Denetim ve Soruşturma Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Eğitim ve Gelişim Süreçleri Planlaması ve İcrası
Etkinlik Yönetimi Süreçlerinin Planlaması ve İcrası
Faturalama Süreçlerinin İcrası
Güvenlik Süreçlerinin Planlaması ve İcrası
İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin
Planlanması ve İcrası,
İş Ortakları ve Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
İş sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlaması ve İcrası
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
İşe Alım Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
İşten Çıkış İşlemlerinin İcrası
İşyeri Yönetiminin Planlanması ve İcrası
Kaza ve Mevzuat Yönetim Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
Mali ve İdari İşler Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Marka Yönetimi Sürecinin Planlanması ve İcrası
Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası,
Ödeme İşlemlerinin Planlanması ve İcrası
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Performans ve Çalışan Memnuniyeti Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Personel Finansman Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
Seyahat Planlaması ve İcrası
Sosyal Sorumluluk Süreçlerinin Planlanaması ve İcrası
Şikayet ve Talep Yönetimi İcrası
Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin
Temini İçin gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
Taşeron çalışanlarına ilişkin özlük süreçlerinin planlanması ve icrası
Teknik Servis Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Uyum ve Disiplin Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve
İcrası
Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
Yan Haklar Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
Yasal Bildirimlerin Planlanması ve İcrası
Yurtdışı Görevlendirmelerin Planlaması ve İcrası
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
a) Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması: KTT, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda,
diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nda düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, KTT tarafından veri
sahibinin açık rızası temin edilmeksizin üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Şu kadar ki, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda
ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan
idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.
Ayrıca; KTT Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın 4/b numaralı başlığında yer verilen veri
işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz, KTT tarafından yurtiçinde üçüncü
taraflara aktarılabilmektedir.
b) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması : Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası
aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası
olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede,
yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da KTT tarafından kişisel
veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Aktarım yapılacak olan ülkenin, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u
tarafından belirlenecek olan yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer almaması durumunda,
KTT ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen tarafından yeterli koruma yazılı olarak taahhüt
edilecektir.
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6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, SAKLANMASI, İMHASI VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kurum tarafından çıkartılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi hakkında yönetmelik”
uyarınca; ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde KTT’nin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine, kişisel veriler
silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde sayılan ve yukarıda incelenen kişisel verilerin işlenme şartlarının
tamamen ortadan kalkması halinde, KTT kişisel verileri ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar
kullanılamaz hale getirmek suretiyle silmektedir. Kişisel verilerin yok edilmesi için kişisel verileri hiç kimse
tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirmektedir.
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun
olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri
anonimleştirmektedir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI ve KTT’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) KTT’nin Veri Sahiplerini Aydınlatma Yükümlülüğü: KTT tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara
uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı kanunun 11. maddesinde veri sahipleri için
tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır.
Bahse konu haklar şunlardır:









Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
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KTT’ye başvurarak; veri sahibi olarak kendiniz ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse işlenme amacına ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde
düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve bu doğrultuda yapılacak
işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ile, verilerinizin hukuka aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zararlara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız
bulunmaktadır.
Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 2 no’lu ekinde bulunan Veri Sahibi Başvuru
Formunun ıslak imzalı bir nüshasını, ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle, KTT Genel Müdürlük
adresine, iadeli taahhütlü posta yolu ile ileterek kullanabilirler. KTT, ilgili başvurulara yönelik cevabı veri
sahininin tercihine göre fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.
b) Veri Güvenliği İçin Alınan Tedbirler:






Kişisel veriler elektronik ortamda tutuluyorsa şifrelenmiş dosyalarda, fiziki ortamda tutuluyorsa kilitli
dolaplarda, erişimi sadece veri işleyende olacak şekilde muhafaza edilmektedir.
KTT tarafından dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin aktarılacağı ilgili firmalar ile
akdedilen sözleşmelere; işbu firmaların kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik
tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümler
ilave edilmektedir.
Çalışanlara, kişisel verilerin güvenli bir ortamda muhafazası konusunda eğitimler verilmekte, söz
konusu eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanmaktadır.
Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, bu önlemler periyodik olarak iç
denetim mekanizmasına tabi olmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli
çözümler belirlenmektedir.

c) Kubota Turkey Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kurulu ve Görevleri:










Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve üst yönetimin
onayına sunmak,
Politika ve prosedürlerin uygulanması için KTT içinde gerekli görev dağılımını yapmak ve ilgili
aksiyonların takibini gerçekleştirmek,
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve
yürürlüğe koymak,
KTT’in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin
alınmasını sağlamak; iyileştirme önerilerini sunmak,
Veri sahibi başvurularının çözümü için aksiyon almak,
Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere
ve düzenlemelere uygun olarak KTT operasyonlarında yapılması gerekenler konusunda üst
yönetime tavsiyelerde bulunmak,
Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler planlamak ve
gerçekleştirmek,
Şirket yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri yerine
getirmek.

7

