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DOĞUŞ HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI
“İLGİLİ KULLANICI” TAAHHÜTNAMESİ
A-)AMAÇ
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Taahhütnamesi (“Taahhütname”); DOĞUŞ
HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) verdiği

yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen
İnsan Kaynakları Sorumlusu
……………………..nun (“İlgili Kullanıcı”) Şirket’in çalışanlarına, müşterilerine ait kişisel veriler ve
Şirket uhdesindeki sair kişisel veriler(“İlgili Kişi”) bakımından aşağıdaki düzenlemelere uyacağının
kabulü ve taahhüdü amacıyla imzalanmıştır.
B-)TANIMLAR
ŞİRKET”VERİ SORUMLUSU”
İLGİLİ KULLANICI

İLGİLİ KİŞİ

DOĞUŞ HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.

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 kişileri,
Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişi

C-)TAAHHÜTNAME ESASLARI




Kullanıcı bu taahhütnamedeki hükümlerin hepsini kabul eder.
Kullanıcı dokümanın tamamını dikkatle okumakla yükümlüdür.
Taahhütname kullanıcının dokümanın sonundaki imza kısmını imzalaması ile yürürlüğe girer.
D-)İLGİLİ KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(1)”İlgili Kullanıcı”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yürürlükteki ve taraflara
uygulanabilir sair ikincil düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararları (“Mevzuat”) ile
Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Prosedürlerine uygun davranmakla yükümlüdür. Bu
yükümlülüğün İş Sözleşmesi sona erdikten sonra dahi süresiz şekilde devam edeceğini kabul ve taahhüt
eder.
(2) “Veri Sorumlusu” tarafından kendisine aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü verinin (“Kişisel Veri”) hukuka aykırı olarak işlenmesi ve Kişisel Verilere
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel
Verinin niteliğine göre ve Mevzuata uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik “Veri Sorumlusu”
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tarafından alınan gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlere uyacağını “İlgili Kullanıcı” kabul ve
taahhüt eder.
(3) “İlgili Kullanıcı”, Şirket’te çalıştığı sürece, yukarıda anılanlar dahil olmak üzere görevi
dolayısıyla doğrudan veya dolaylı olarak elde ettiği üçüncü kişilere ait ve Şirket tarafından işlenen her
türlü Kişisel Verileri doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen, herhangi bir zamanda veya
yöntemle Şirket’in açık ön yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktaramaz ve bunları Şirket’in
talimatları dışında işleyemez. “İlgili Kullanıcı” dan kaynaklanan nedenlerle “Veri Sorumlusu” nun bir
zarara uğraması, yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle
mükellef kılınması halinde söz konusu tutarları kendisine rücu edebileceğini kabul ve taahhüt eder.
(4)Taraflar arasındaki hukuki ilişkinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda “İlgili
Kullanıcı”, Şirket’in izni dahilinde Kişisel Verilere yönelik aldığı kopyaları Şirket’in talimatlarına
uygun olacak şekilde Şirket’e iade edecek yahut Şirket’in tercih etmesi halinde Şirket gözetiminde imha
edecek veya tüm kayıtları silecektir.
(5) Veri işleyen taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi neticesinde; İŞVEREN
idari para cezası ya da 3. kişilere tazminat ödemek zorunda kalır ise, işbu idari para cezası ve/veya
tazminat tutarı ve ferileri Veri Sorumlusu tarafından Veri İşleyene rücu edilecektir.
(6) Veri İşleyen( Yetkili Çalışan) gizlilik yükümlülüğüne aykırı davrandığı her halde, 1 yıllık
brüt ücretine denk meblağı cezai şart olarak Veri Sorumlusu’ na (İşveren) ödeyeceğini kabul etmektedir.
Ayrıca Veri Sorumlusu, “İlgili Kullanıcı” nın bu ihlali önleyecek hukuki tedbirlere başvurma hakkına
haiz olduğu gibi, yukarıda belirtilen cezai şartla karşılanamayan her türlü zararını “İlgili Kişi” den talep
edecektir. Kararlaştırılmış olan cezai şartın ödenmesi, “İlgili Kişi” nin işbu madde altındaki
yükümlülüklerini ihlal etmeye devam edilebileceği anlamına gelmemektedir.
E- )GENEL HÜKÜMLER
(1) “ŞİRKET”in KVK politika ve prosedürlerinde ilerde yapılacak değişiklikler kapsamında
işbu Taahhütname ’de yapılacak tüm değişiklikler yazılı olarak yapılacak ve her iki tarafça
imzalanacaktır.
(2) İşbu Taahhütname hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme
altında geçersiz veya hukuka aykırılığının kabul edilmesi halinde geride kalan hükümlerin geçerliliği,
yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmez veya zarar görmez.
(3) Taraflardan birinin işbu Taahhütname ’nin herhangi bir şekilde karşı taraftan ihlalinden
doğan bir hakkını, yetki veya gücünü kullanmaması veya ertelemesi, işbu taahhütnamedeki herhangi bir
haktan vazgeçmesi anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanmasını veya işbu Taahhütname
’nin müteakip ihlallerinde diğer hak, yetki ve çözümlerini kullanmasına engel teşkil etmez.
(4) Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargılama yetkisini kabul ederler.
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İşbu Taahhütname “İlgili Kullanıcı/Taahhüt Eden tarafından ____/______/_______
tarihinde imzalanmış olup süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.
Lütfen kendi el yazınız ile “Tüm Maddeler Okunmuş ve Kabul Edilmiştir” yazınız.
……………………………………………………………………………………………..
İşbu Prosedürün bir kopyası tarafımdan teslim alınmıştır.
İLGİLİ KULLANICI/ TAAHHÜT EDEN:
İMZA:
ADRES:
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
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