MTM ÇALIŞANLARI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA
METNİ
İŞBU BİLGİLENDİRME, MTM’NİN KVK KANUNU KAPSAMINDA SİZ
ÇALIŞANLARIMIZA YÖNELİK AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE
GETİRMEK ÜZERE YAPILMAKTADIR.
MTM olarak siz çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak iş sözleşmesi ile bağlı tüm çalışanlarımıza ait her türlü
kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun
olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi aşağıda izah
edildiği surette, KVK Kanunu’na uygun olarak ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar
çerçevesinde işlemekteyiz.
Yapılan iş görüşmelerinde, talep etmiş olduğumuz ya da işe girerken ve çalıştığınız sürede
bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini,
muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye
yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini,
KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok
edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.
Şirketimizin asansör dahil tüm alanları güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin
sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından
denetlenmektedir. Şirket araçlarımızda GPS takip sistemi bulunmaktadır.
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aramızdaki hizmet sözleşmesine bağlı olarak;
otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, iş yerlerinde ve ilgili alanlarda sözlü, yazılı, dijital
ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Hizmet sözleşmesi devam ettiği sürece oluşturularak ve
güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, hizmet aktinden
kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, işin düzenlenmesi, işveren sorumluluklarının
yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve
kuruluşlarıyla ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, siz çalışanların güvenliği amaçlarıyla KVK
Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve aşağıdaki amaçlar dahilinde
işlenecektir.
Çalışanlar için iş akti ve mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
İnsan kaynakları süreçlerinin planlaması.
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.
Fiziksel mekan güvenliği temini.
Denetim / etik faaliyetlerin yürütülmesi.
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.
Ücret politikasının yürütülmesi.
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
Erişim yetkilerinin yürütülmesi.
1.1.

İşlenen kişisel veri kategorileri ve kişisel verileriniz

Çalışan olarak iş başvurusu, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde işlenebilecek kişisel verileriniz ve
açıklamaları aşağıdaki gibidir;
Kimlik : Ad, soyad, anne adi baba adi, doğum tarihi doğum yeri, nufus cüzdani seri no, T.C.
kimlik no SGK numarası
İletişim : Telefon numarası, Acil durumlarda ulaşmak işin yakın kişi telefon bilgisi, adres bilgisi,
e-posta adresi
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Mesleki deneyim: Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar,
transkript bilgileri
Özlük: Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, öz geçmiş bilgileri,
performans değerlendirme raporları
Sağlık bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri,
kullanılan cihaz ve prototezler
Fiziksel mekan güvenliği: Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
Lokasyon: Şirket araçları kullanıldığında bulunduğu yerin mekan bilgisi
İşlem Güvenliği: Ip adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri
Biyometrik Veri: Tanımlı özel yüksek güvenlikli alanlara giriş yetkisi vermek için parmak izi
bilgileri,
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik
tedbirlerine ilişkin bilgiler
Toplanan bu kişisel verileriniz, hizmet aktinden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi, işin düzenlenmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini,
işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olarak sorumluluklarımızın
temini, çalışanların güvenliği amaçlarıyla KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde işlenecektir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; hizmet aktinin ifası, yönetimi ve denetimi amacıyla emniyet
birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; iş kanunu ve sosyal güvenlik
kanunları uyarınca görevlendirilen kamu kurumu ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kamu
kurumlarına, İSG kanunu gereği Ortak sağlık ve güvenlik birimi başta olmak üzere ilgili taraflar
(Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar vs.) karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla
listelenenler ile sınırlı kalmak üzere, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine KVK
Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir. Sadece görevi gereği yüksek güvenlikli alanlara girmeye şirketimiz tarafından
yetkilendirilen sayıca sınırlı kişinin parmak izi çalışana verilen mifare Id karta işlenir. İşten ayrılma
veya görev değişikliğinde derhel kart imha edilir. Kanunlarla yetkili kamu kurumlarının talebi
dışında aktarımı yoktur.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ya da dijital ortamda, yukarıda yer
verilen amaçlar doğrultusunda iş ve sosyal güvenlik kanunları başta olmak üzere mevzuat uyarınca
işverenlerin iş sözleşmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine
getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nda
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize
iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre Kanun’da belirtilen süreler içerisinde
sonuçlandıracaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
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• 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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 kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı
olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketin internet
adresinde bulunan ve insan kaynakları birimimizden de temin edebileceğiniz MTM.F.15/27 KVK
talebi başvuru formunu (https://www.mtmsecurity.com/kvkk) doldurup, formda belirtildiği gibi
veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden de şirketimize teslim edebilirsiniz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İletişim Linki: https://www.mtmsecurity.com.tr/iletisim
Adres: Gebze organize sanayi bölgesi, Gebze osb. Mahallesi, Kemal Nehrozoğlu Caddesi
no:505/1 GEBZE, KOCAELİ
Kep adreslerimiz: mtmholografi@hs01.kep.tr

mtmbilisim@hs01.kep.tr

mtmpazarlama@hs01.kep.tr

Telefon: 0 262 751 34 11 Fax: 0 262 751 32 30
MTM’nin sunduğu Kablosuz ağların kullanımı T.C kimlik numarası kayıtı ile yapılmaktadır, T.C
kimlik numaram ile yapılan tüm ilşlemlerin kayıt altına alındığını, MTM’de güvenlik amacıyla
asansör dahil görüntü kaydı yapıldığını ve şirket araçlarında GPS takip sistemi olduğunu ve
internet erişim kayıtlarının tutulduğunu. biliyorum. Şirket ile imzaladığım hizmet sözleşmesinin
ve bu sözleşmenin eki niteliğinde olan düzenlemeler kapsamında Şirket’in hizmet aktinin ifası,
yönetimi ve denetimi amacıyla Şirket tarafından bu metinde belirtilen kişisel verilerimin,
yukarıda yer alan “Aydınlatma Metni’nde” yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu metnin 2.
Maddesinde yeralan üçüncü kişilere aktarılmasını, kabul ediyorum.
Ad-Soyad :
Tarih

:

İmza

:
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