İŞ ORTAĞI, TEDARİKÇİ VE DIŞ DANIŞMAN AÇISINDAN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ
TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş (“Escarus”) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve
özgürlüklerini korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda, Escarus, kişisel verilerin hukuka uygun olarak
toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliği korumak için azami ölçüde
güvenlik tedbirlerini alır. Bu açık rıza metni ile Escarus, aldığı güvenlik tedbirleri hakkında paydaşlarını şeffaf
bir şekilde bilgilendirmeyi ve kişisel verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi için iş ortağı, tedarikçi ve
dış danışmanlarından onay alınmasını amaçlamaktadır amaçlamaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Escarus “veri sorumlusu” sıfatıyla tedarikçi/iş ortaklarına ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemektedir.
Kişisel veriler, Escarus tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ancak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla işlenebilir:
•

Sözleşmenin kurulması ve ifası,

•

Tedarik hizmetlerinin temini ve takibinin yapılması.

Tedarikçi/iş ortağına ait kişisel veriler, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına
kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilir.
Gerçek Kişi Tedarikçilerin Kişisel Verilerinin İşlenme Şekli
Escarus gerçek kişi tedarikçilerinin kuruma bildirdikleri/bildirecekleri ve/veya kurum tarafından haricen
herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerini,
• Bu verilerin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
şekilde,
• Escarus’a bildirilen veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel
verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi
veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan
sair şekillerde işlenebileceğini ve KVKK’da sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildirerek
işleyebilir.

Gerçek Kişi Tedarikçilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü
Escarus tarafından toplanan ve kullanılan, gerçek kişi tedarikçilere ait kişisel veriler şunlardır:
Veri Tipi

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik Verisi

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, bağlantı kişisi bilgileri vb.

İletişim Verisi

Telefon numarası, ikametgâh belgesi, adres, ülke, e-posta adresi (dâhili
numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).

Özlük Verisi

İlgili kişi görevi ve pozisyonu vb.

İşlem Verisi

Tedarikçi adı soyadı, iletişim bilgileri, özgeçmiş bilgileri, referans bilgileri,
banka hesap bilgileri, vergi dairesi ve vergi numarası, çalışan sayısı, tedarikçi
kategorisi, tedarik edilen ürün veya hizmet, ticaret sicil numarası, tedarik
başlama ve bitiş tarihi vb.

Escarus, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, tedarikçileri/iş ortaklarıyla sözleşme ilişkisinin
kurulmasından önce, sonra ve ilişkinin devamı boyunca Escarus’a ibraz edilen verileri, fiziksel veya
elektronik ortamda elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile ve kanunlarda öngörülen
nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.
Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması
̇
Escarus, KVKK’nın “veri güvenliğine ilişkin
yükümlülükler” maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik
ve idari tedbirleri almaktadır
Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek
İçin Alınan İdari Tedbirler
• KVKK’ya ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
• Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş
sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt
eklenmesinin sağlanması,

• KVKK’ya uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamalar için iç politikaların
hazırlanması.
Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Escarus, bu
durumu en kısa sürede Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi
KVKK’nın “kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” maddesi uyarınca, kişisel
verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine Escarus tarafından silinir, yok edilir veya
anonim hale getirilir.
Tedarikçinin Sahip Olduğu Haklar
KVKK’nın “ilgili kişinin hakları” maddesi uyarınca, tedarikçiler Escarus’a başvurarak kişisel verilerini hakkında
aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:
•

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•

Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

•

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini,
yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili
kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda başvurular, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “başvuru usulü” başlığında belirtilen usule uygun olmak kaydı
ile;
•

Meclisi Mebusan Cad. Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sk. No:2 34427 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde
bulunan Escarus’a kimlik tespit etmeye elverişli belgelerle birlikte ibrazı ile bizzat;

•

Noter marifetiyle Escarus adresine yapılacak bir bildirimle,

•

http://www.escarus.com/i/assets/docs/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki başvuru formu
doldurularak Escarus’un tskbsurdurulebilir@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine
gönderilecek mesaj ile,

•

http://www.escarus.com/i/assets/docs/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresindeki başvuru formu
doldurularak güvenli elektronik imza veya mobil imzalanmış dijital suretinin info@escarus.com
adresine gönderilmesi ile,

•

http://www.escarus.com/i/assets/docs/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf

adresindeki

başvuru

formunun doldurulmuş ve gönderen tarafça imzalanmış bir suretinin e-posta adresi üzerinden
info@escarus.com adresine iletilmesi ile,
gerçekleştirilebilir.
Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.)
Adres

: Meclisi Mebusan Cad. Ömer Avni Mah.

Karun Çıkmazı Sk. No:2 34427 Beyoğlu/İSTANBUL
Tel

: +90 (212) 334 54 60

Faks

: +90 (212) 334 54 62

Eposta

: info@escarus.com

Ticaret sicil numarası

: 770420

Mersis numarası

: 0787033138300014

İşbu Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin,
yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine, saklanmasına ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere
aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Açık Rıza Metni’ni de okuyarak
Açık rıza veriyorum.
(İmza)

Adı Soyadı:
Tarih:
Doküman No: 42521120201

Açık rıza vermiyorum.
(İmza)

