DOKÜMAN NO: SOP.IK.008-00
DOKÜMAN TÜRÜ

DOKÜMAN ADI: KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI
PROSEDÜRÜ

STANDART OPERASYON
PROSEDÜRÜ

VEM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE VERİ SAKLAMA VE
İMHA POLİTİKASI
1.
GİRİŞ
İşbu imha politikası VEM İLAÇ TİC. VE SAN. A.Ş. kısaca (“VEM İLAÇ”) olarak veri
sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok
edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin VEM İLAÇ tarafından uygulanacak usul
ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerin korunması, VEM İLAÇ için büyük önem arz etmekte olup, bu konuda
azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerin kişilerin beklentileri
ile tutarlı bir şekilde ve yasalara uygun olarak işlenmesi, Şirketimizin temel yapı
taşlarından biridir.
2.

AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Politika ile Şirketimiz, Kanun kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetlerine konu
gerçek kişi verilerinin saklanması ve imha edilmesine ilişkin Şirket’in genel ilke ve
prensiplerinin ortaya konulması ve bu hususlarla ilgili mevzuatla belirlenen
yükümlülüklerin yerine getirilmesi hedeflemiştir.
Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin ve herhangi bir
nedenle VEM İLAÇ nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve
İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.
3.

TANIMLAR

İşbu Politika ’da içerik aksini gerektirmedikçe:
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rıza,
Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi
kategorisi
Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İlgili Kullanıcı 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 kişiler,
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,
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Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının
ortadan kalkması durumunda işbu Politika ‘da belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re
’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi,
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin
bulunduğu her türlü ortam,
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örn. adsoyad, TCKN, e-posta, adresi, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap
numarası - Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında
değildir),
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,
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,
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
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,
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin
sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi anlamına
gelmektedir
4.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR
Şirketimiz, Kanun kapsamındaki veri işleme faaliyetlerine konu tüm kişisel verileri,
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu ve aşağıda belirtilen
ortamlarda saklamaktadır:
a)
Matbu Ortamlar Verilerin kâğıt ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu
ortamlardır.
b)
Yerel Dijital Ortamlar
VEM İLAÇ bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya
da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.
c)
Bulut Ortamlar
VEMİLAÇ bünyesinde yer almamakla birlikte, VEM İLAÇ’ın
kullanımında olan, internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.
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5.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER
Şirketimiz, kişisel verileri, kanunda bahsi geçen ilkelerle uyumlu şekilde, Kanun’un
5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarına istinaden kişisel
verileri saklamakta ve kullanmakta olup, söz konusu şartların tamamının ortadan
kalkması halinde, kişisel verileri re ’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine imha
etmektedir.
a)
Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması Kişisel verilerin işlenme
şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir
konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
b)
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Veri sahibinin kişisel verileri, kanunlarda
açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak
işlenebilecektir.
c)
Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik
tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden
bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
d)
Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması Bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin
işlenmesi mümkündür.
e)
Hukuki Yükümlülük Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için
veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin verileri işlenebilecektir
f)
Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi Veri sahibinin, kişisel
verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme
amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
g)
Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması Bir
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde
veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir
h)
Şirketimizin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması Kişisel veri
sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru
menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri
işlenebilecektir. Bu doğrultuda, kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı yukarıda
belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı
kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.
6.
KİŞİSEL VERİLERİN İMHA EDİLMESİ İŞLEMİ İLE İLGİLİ UYGULANAN
YÖNTEMLER VE KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA
EDİLMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Şirketimiz, Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme
şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle
silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin
VEM İlaç
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imhasında azami dikkat ve özeni göstermektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, Kanun’un
12’nci maddesi ve Yönetmelik hükümleri ile işbu Politika ve Kurul kararları uyarınca
aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre
gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İmha kapsamında gerçekleştirilen tüm
işlemler Şirketimiz tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer
hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 1 (bir) yıl süreyle saklanmaktadır.
Şirketimiz, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re ’sen silme,
yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını teknolojik imkânlar
ve uygulama maliyetine göre seçmekte olup, kişisel veri sahibinin talebi halinde uygun
yöntemin gerekçesini açıklamaktadır.
a)
Kişisel Verilerin Silinme Yöntemleri
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez
ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz, silinen kişisel verilerin ilgili
kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için teknolojik imkânlar ve
uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
b)
Kişisel Verilerin Yok Edilme Yöntemleri
Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirketimiz,
kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır
c)
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilme Yöntemleri
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi
hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek
hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin,
Şirketimiz, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle
eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin
kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin anonim
hale getirilmesiyle ilgili teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her
türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
7.
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI İLE HUKUKA
AYKIRI OLARAK İŞLENMESİ VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ
TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak
işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi konusunda azami dikkat ve özeni göstermekte
olup, Kanun’un 12’nci maddesi ve Yönetmelik hükümleri ile işbu Politika ve Kurul
kararları uyarınca aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili teknolojik imkânlar ve uygulama
maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır:
Teknik Tedbirler
a.
Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
VEM İlaç

4/7

SOP.IK.008-00-EK6

DOKÜMAN NO: SOP.IK.008-00
DOKÜMAN TÜRÜ

DOKÜMAN ADI: KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI
PROSEDÜRÜ

STANDART OPERASYON
PROSEDÜRÜ

b.
Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki
analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
c.
Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik
altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
d.
Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem
zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
e.
Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin
kontrol altında tutulmasını sağlar.
f.
Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi
bırakmayacak şekilde sağlanır
İdari Tedbirler
a.
Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli
personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup
olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
b.
İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
c.
Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile
kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut
mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
d.
Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder
ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında
gerekli eğitimleri verir.
e.
Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak
amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan
gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir
8.

KİŞİSEL VERİ KURULU

VEM İLAÇ bünyesinde bir Kişisel Veri Kurulu kurar. Kişisel Veri Kurulu, ilgili kişilerin
verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve Kişisel Veri
Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli
işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir.
Kişisel Veri Kurulu bir yönetici, bir idari uzman ve bir teknik uzman olmak üzere
minimum üç kişiden oluşur. Kişisel Veri Kurulunda görevli VEM İLAÇ çalışanlarının
unvanları ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:
Kişisel Veri Kurulu Yöneticisi
Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz,
araştırma, risk belirleme çalışmalarını yönlendirmek; Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi
ve Korunması Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca
yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek ve ilgili kişilerce gelen talepleri karara
bağlamakla yükümlüdür.
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KVK Uzmanı (Teknik ve İdari)
İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri Kurulu
Yöneticisine raporlanmasından; Kişisel Veri Kurulu Yöneticisi tarafından
değerlendirilen ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin Kişisel Veri
Kurulu Yöneticisinin kararı uyarınca yerine getirilmesinden; saklama ve imha
süreçlerinin denetiminin yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel Veri Kurulu
Yöneticisine raporlanmasından; saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden
sorumludur.
9.
SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü olduğu mevzuatta belirtildiği
veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ve imha etmektedir. Bu
kapsamda Şirketimiz, kişisel verileri belirtilen azami süreler boyunca saklamakta ve
imha etmektedir: Kişisel veri sahibinin, Şirketimize başvurarak kendisine ait kişisel
verilerin imha edilmesini talep etmesi halinde Şirketimiz:
a)
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa:
1.
Kişisel veri sahibinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve kişisel veri
sahibine bilgi verir ve
2. Talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, bu durumu üçüncü
kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
b)
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, kişisel veri
sahibinin talebini Kanun’un 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesini
açıklayarak reddedilebilir ve ret cevabını kişisel veri sahibine en geç otuz gün içinde
yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.
10.
PERİYODİK İMHA SÜRELERİ
Şirketimiz, kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk
periyodik imha işleminde, kişisel verileri imha etmektedir. Bu kapsamda Şirketimizin
kişisel verileri saklama süresi 10 (on) yıl olup yasal gereklilikler kapsamında belirli
süreler ile tutulması zorunlu olan veriler, yasalarda belirtilen sürelerle sınırlı olarak
işlenmektedir. Şirket, kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çıkması halinde
kişisel verileri 6 (altı) aylık periyotlar halinde imha işlemine tabi tutmaktadır. Anılan
süre, her hal ve koşulda Yönetmelik’in 11’inci maddesinde belirtilen azami periyodik
imha süresini aşmamaktadır.
11. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ
VEM İLAÇ talep üzerine ve re’sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair
mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri
Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar. İmha işlemlerinin bu düzenlemelere
uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri
almaktadır.
VEM İlaç
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PROSEDÜRÜ

11.1. Teknik Tedbirler
VEM İLAÇ işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve
ekipman bulundurur.
İmha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlar.
İmha işlemini yapan kişilerin erişim kayıtlarını tutar.
İmha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde
yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.
11.2. İdari Tedbirler
VEM İLAÇ imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel
hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için eğitim
ve benzeri çalışmalar yapar.
Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha
teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki
ve teknik danışmanlık hizmeti alır.
Teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı
durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller
imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli
tüm özeni gösterir.
İmha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen
şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler,
gereken aksiyonları alır.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün
işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak
üzere en az üç yıl süreyle saklar.

12-YÜRÜRLÜK
İşbu Politika 22/11/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika değişen şartlara ve
mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.
Güncellenmiş Politika https://www.vemilac.com. da yayımlandığı tarihte yürürlüğe
girecektir.
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