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1. AMAÇ VE KAPSAM
Öznur Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu ve ilgili mevzuat
uyarınca kişisel verileri işlemekte ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktayız.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak
kişisel verilerin işlenmesine yönelik aldığımız önlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Şirket, veri sorumlusu olarak, kişisel veri işlerken işbu Politika’ya uygun olarak hareket edecektir.
İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edinilebilecek kişisel verilerin uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik
faaliyetlerimizi kapsamaktadır:
• Müşterilerimiz, müşterilerimiz tüzel kişi ise çalışanı, temsilcisi ve vekili,
• Potansiyel müşterilerimiz,
• Şirketimizin çalışan adayları,
• Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili.
• Ziyaretçilerimiz,
• Şirketimizin temsilcisi

2. SORUMLULUK
2.1. Tüm Personel

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR
3.1. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
3.2. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
3.3. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
3.4. 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 hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
3.5. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
3.6. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
3.7. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
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3.8. Kurul Kararı: “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken
Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 tarihli, 2018/10 sayılı kararıdır.
3.9. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir
şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
3.10. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve
tüzel kişidir.
3.11. Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte
oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı
grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanteridir.
3.12. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
3.13. KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
3.14. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
3.15. Politika: Öznur Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası.
4. UYGULAMA
4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi
4.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:
• KVKK’nın 4 üncü maddesindeki genel ilkelere uyulacaktır.
• Şirket, işbu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin Yönetmelik, KVKK ve ilgili mevzuata
uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.
• Şirket, kişisel verileri saklarken yahut silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken, KVKK’nın 12.
maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kurul kararlarına, Veri
Güvenliği Rehberi’nde belirtilen İdari ve Teknik Tedbirlere ve Politika’ya uygun hareket edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
• Şirket, uhdesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin
silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında; İşbu Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç,
program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.
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4.1.2. Kişisel Verileri İşleme Şartları
Şirket, kişisel verileri yukarıda bahsedilen genel ilkeler ile beraber KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen
şartlara uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda Şirket, aşağıdaki şartlara dayalı olarak kişisel
verileri işleme faaliyetini yürütmektedir;
• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu
olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan 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 temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta,
saklanmakta ve işlenmektedir:
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilgili kişinin açık rızasının alınması veya
• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise, açık rıza aranmaksızın, 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 işlenebilmektedir.
4.1.3. Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel veriler Şirket bünyesinde veri sahiplerinden alınan açık rıza aracılığıyla veya KVKK’nın 5. ve 6.
maddelerince açık rızaya tabi olmaksızın yürütülebilecek faaliyetler ışığında işlenmekte olup, bu veriler
ancak işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçlar çerçevesinde
işlem görmektedir. Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına
ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşmakta olan ve işbu Politika’daki ilkelere
uyumlu bir şekilde işlenen bu kişisel veri türleri aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, pasaport, medeni durum bilgisi,
TCKN, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza
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• İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), sosyal
medya hesapları
• Özlük bilgileriniz: Bordro bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, ücret bilgileri, sicil numarası, mal bildirim
belgeleri, özgeçmiş bilgileri, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri,
eğitim seviyesi
• Finans Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri, fatura ve borç bilgisi, malvarlığı bilgileri, eğitim seviyesi
• Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, meslek için eğitim bilgileri, diploma bilgileri, gidilen kurs
bilgileri, sertifikalar;
• Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları
• Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş Bilgisi, talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri
• Müşteri Memnuniyeti ve Pazarlamaya İlişkin Bilgiler: Anket bilgileriniz, kampanya çalışmasıyla elde
edilen bilgiler, müşteri şikayet talep ve teşekkürleri, alışveriş geçmişi bilgileri
• Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Verileriniz: CCTV kayıtları, giriş çıkış kayıt bilgileri,
• Fiziksel Bilgileriniz: Kilo, boy ve beden ölçüsü bilgileriniz, ayakkabı numarası
• Araç bilgileriniz: Araç plaka ve ruhsat bilgileri
• Fiziksel Bilgileriniz: Kilo, boy ve beden ölçüsü bilgileriniz, ayakkabı numarası
• Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, cihaz ve protez bilgileri,
felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlara ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri
4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel veriler, şirket tarafından oluşturulan Kişisel Veri İşleme Envanteri’ndeki amaçlar kapsamında
işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir.
4.3. Kişisel Veri İşleme Şartlarının Ortadan Kalkması
Şirket, kişisel veri işlenme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu tüm çalışanları ile
paylaşmaktadır.
Çalışanlar, veri işlenme şartlarının ortadan kalktığı durumlarda veri işleme faaliyetini sürdürmemektedir.
Şirket, şartların ortadan kalktığı ortamları ilgili iş birimlerinin ya da KVKK Komitesi/Çalışma Grubu’nun talebi
üzerine işbu Politika’ya uygun bir şekilde ortadan kaldırmakla yükümlüdür.
Şirket aşağıda listelenen durumlarda kişisel veri işlenme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder:
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
• Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,
• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri
alması.
Bu kapsamda Şirket tarafından Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası içerisinde tanımlı olan tedbirler,
uygulama esas usulleri ve bu çerçevede alınacak olan aksiyonlar geçerlidir.
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4.4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirket, işbu Politika’nın ‘Kişisel Veri İşlenme Amaçları’ bölümünde belirtilen amaçlar çerçevesinde ve
KVKK’nın 8’inci maddesi uyarınca veri aktarımı yapmaktadır ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan
sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir.
Şirket tarafından hazırlanmış Kişisel Veri İşleme Envanterinde veri aktarımı gerçekleşen taraflar ve veri
aktarım amaçları detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar,
ilgili kişi ile Şirket arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak
değişmekte olup, bu kapsamda Şirket tarafından KVKK Gizlilik Politikası içerisinde tanımlanmış olan
tedbirler, uygulama esas usulleri ve bu çerçevede alınacak olan aksiyonlar geçerli olacaktır.
4.5. Kişisel Verilerin Toplanması
Şirket tarafından işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların
karşılanması için, KVKK’nın 5. ve 6’ncı maddelerinde öngörülen şartlar çerçevesinde direkt olarak işbu
Politika kapsamındaki kişilerden, iş ortaklarından, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan ve diğer fiziki
ortamlardan kişisel veri edinilebileceği gibi, CCTV, internet siteleri, faks, e-posta, mobil uygulamalar ve diğer
kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığı ile de
kişisel veri toplayabilmektedir.
4.6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel veriler şirket bünyesinde “Veri Saklama ve İmha Politikası”nda belirtilen yasal saklama süreleri
müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu Politika’da belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama
süresi sona eren kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Şirket tarafından silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
4.7. KVKK Çerçevesinde İlgili Kişinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu
madde uyarınca ilgili kişiler Şirkete başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir;
• Kişisel veri 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme,
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• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
• Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini
talep etme.
Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması için veri sahiplerinden gelecek talepler, Şirket tarafından en geç
30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler Bereketzade Mahallesi Şair Ziya Paşa Cd. No:41 Karaköy,
İstanbul/Türkiye adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek ya da noter kanalıyla
aynı adrese gönderilerek, oznurkablo@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta (KEP) adresine güvenli elektronik
imzalı olarak veya kvkk@oznurkablo.com.tr e-posta adresine mail yolu ile iletilebilir. Taleplerin ayrıca bir
maliyet gerektirmesi durumunda Şirket ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep
edebilecektir.
4.8. Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirket, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz
erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için Veri Saklama ve İmha Polikası’nda yer alan gerekli teknik
ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel erişim kontrolleri, veri erişim kontrolleri,
güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır.
5. Çerezler ve Benzeri Teknolojiler
5.1. Genel
Kullanılmakta olan internet tarayıcısı aracılığı ile internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların cihazlarına
gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup, internet siteleri bu çerezler vasıtası ile
kullanıcıları tanımaktadır ve çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak farklılaşmaktadır.
Bu çerezler, Şirket tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı zamanda
Şirket tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri teknolojiler
yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmektedir. Ayrıca, Şirket
sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla
birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk Şirket’e ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link
kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE YÖNETİCİSİ-YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Mert ÇOBANOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
FABRİKALAR MÜDÜRÜ
Oktay BALARISI

© Bu Dokümanın Tüm Hakları Öznur Kablo San. Ve Tic. A.Ş’ye aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.
Elektronik dokümanların kullanıcı bilgisayarına kaydedilmiş veya ıslak ‘Kontrollü Kopya’ kaşesi taşımayan basılmış halleri ‘Kontrolsüz Kopya’ statüsündedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK
POLİTİKASI
Doküman No
POL.10

İlk Yayın Tarihi
25.09.2020

Revizyon Tarih/No
-/00

Sayfa No
7/8

5.2. Çerez Türleri
Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:
i. Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin
sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve Şirket
internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
ii.Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada
harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve Şirket
internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
iii.Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin
hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve Şirket internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet
özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
iiii. Reklam Çerezleri: Reklam ya da diğer adıyla Hedefleme çerezleri, ilgi alanınıza yakın olan içeriklerin
tespit edilmesin ve sunulmasını sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler ayrıca reklamların verimliliğini ölçmek için
de kullanılmaktadır.
5.3. Çerezlerin Kullanım Amaçları
Şirket tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:
i. Operasyonel amaçlı kullanımlar: Şirket, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu
sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut ta düzensiz davranışları tespit eden çerezler
kullanabilmektedir.
ii.İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Şirket, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde
kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler
kullanabilmektedir.
iii.Performansa yönelik kullanımlar: Şirket, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi
amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden
çerezler kullanabilmektedir.
5.4. Çerezleri Devre Dışı Bırakmak
Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde seçili olarak bulunmaktadır ve kullanıcılar bu
seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilmekte ve dolayısıyla da mevcut çerezleri silip ileriki çerez
kullanımlarını da reddedebilmektedir; nitekim çerez kullanımının iptal edilmesi halinde Şirket sistemlerindeki
birtakım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir.
Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili
hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE YÖNETİCİSİ-YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Mert ÇOBANOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
FABRİKALAR MÜDÜRÜ
Oktay BALARISI

© Bu Dokümanın Tüm Hakları Öznur Kablo San. Ve Tic. A.Ş’ye aittir. Yazılı izin olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.
Elektronik dokümanların kullanıcı bilgisayarına kaydedilmiş veya ıslak ‘Kontrollü Kopya’ kaşesi taşımayan basılmış halleri ‘Kontrolsüz Kopya’ statüsündedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK
POLİTİKASI
Doküman No
POL.10

İlk Yayın Tarihi
25.09.2020

Revizyon Tarih/No
-/00

Sayfa No
8/8

❖ Öznur Kablo San. ve Tic AŞ., web-sitesinde (www.oznurkablo.com.tr) reklam çerezlerini ve diğer
çerezleri kullanmamaktadır.
6. Yürürlük ve Güncellemeler
İşbu Politika, Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Politika’da
yapılacak değişiklikler ve bu değişikliklerin yürürlüğe konulması konusunda gereken çalışmalar Hukuk
danışmanı ve KVKK Çalışma Grubu tarafından yapılacak ve değişiklikler Şirket Yönetim Kurulu onayından
sonra yürürlüğe girecektir.
Ancak mevzuat değişiklikleri, atıf yapılan bir teknik standarttaki değişme, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
işlemleri ve/veya vereceği kararlar ile mahkeme kararları doğrultusunda Şirket bu Politika’yı gözden geçirme
ve gerekli durumlarda Politika’yı güncelleme, değiştirme veya ortadan kaldırıp yeni bir Politika oluşturma
hakkını saklı tutar.
Şirket, Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek olacak şekilde güncellenen Politika’yı e-posta
yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve kurumsal intranet üzerinden çalışanlarının erişimine sunacaktır.
Politika, olağan olarak yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir. Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına
ilişkin olarak karar verme yetkisi Şirket Yönetim Kurulu’na aittir.
İşbu Politika en son 25/09/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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