KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
Bu taahhütname ile Gürel Bilgisayar Sarf Malz.Donanım İlet.Sist.San.ve Tic.Ltd.Şti. (Gürel Bilgisayar) ile …..
Firması arasındaki iş ilişkisi sebebiyle oluşan kişisel verilerin işlenmesine yönelik kuralların, yetki ve
sorumlulukların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
1) Bu taahhütname, tedarikçi, taşeron ve müşteri ile imzalanan sözleşmelerde, sözleşmenin bir eki veya
sözleşmenin içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alabileceği gibi, bir sözleşmeye bağlı olmadan da karşılıklı
imzalanarak yürürlüğe alınır.
2) Bu Taahhütname kapsamında;
a) Kişisel Veri; Gürel Bilgisayar tarafından, ..... firmasına ve ..... firması tarafından Gürel Bilgisayar’ a
aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
b) Özel Nitelikli Kişisel Veri; Gürel Bilgisayar tarafından, ..... firmasına ve ..... firması tarafından Gürel
Bilgisayar’ a aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin; ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verilerdir. İş bu Taahhütname kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “hem kişisel
veri hem de özel nitelikli kişisel verileri kapsayacaktır.
c) İşleme; 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
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlem,
d) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
e) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
f) Veri işleyen: Veri sorumlusunun koyduğu kurallar çerçevesinde veri işleyen çalışan, taşeron ve taşeron
çalışanı olan gerçek yada tüzel kişi.
g) Açık rıza: Veri sahibi tarafından, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan, kişisel verilerini işlenmesine izin veren irade beyanıdır.
h) Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur.
3) Gürel Bilgisayar, tarafından, ..... fimasına aktarılan kişisel verilerde, ..... firması 6698 sayılı Kişisel verilerin
korunması kanununda ve kanuna ilişkin diğer yasa, yönetmelik ve tebliğlerde yer alan sorumluluklarını
yerine getirdiğini ve getireceğini ve işin ifası gereği kendisine aktarılan kişisel verilerin korunmasına yönelik
gerekli idari ve teknik tedbirleri aldığını ve alacağını, kendi personellerini yeterli düzeyde eğittiğini ve
eğiteceğini taahhüt eder.
4) ..... firması ve Gürel Bilgisayar, bir birlerine aktaracakları kişisel verileri, …./…./……. Tarihli Sözleşmede
belirtilen kapsam ve amaçlar dışında ve/veya açık rızaya dayanak olan aydınlatma metninde belirtilen
amaçlar dışında işlemeyecekler, arşivlemeyecekler ve yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara
aktarmayacaklardır. Bu yönde bir ihtiyaç olması durumunda akdedilen sözleşmede, açık rızaya dayanak olan
aydınlatma metinlerinde karşılıklı mutabakat ile değişiklik yapılabilecektir.
5) ..... firması Gürel Bilgisayar’ a aktarılan kişisel verilerde, kişisel verileri aktarılan kişilerin aydınlatılması, açık
rıza alınması, veri işlemeye ve aktarılmaya ilişkin gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması ..... firması
sorumluluğunda olup, bu aşamalardaki tüm yükümlülükler ..... firması tarafından yerine getirilecektir.
Oluşacak maddi ve manevi zarardan ..... firması sorumlu olacaktır.
6) Kanunlarda veri saklamaya ilişkin yükümlülüklerin öngörülmüş hali saklı kalmak koşuluyla, Kişisel Veriler ‘in
işlenme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte ..... Firmasına aktarılmış olan veya ..... firmasının Gürel
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Bilgisayar adına elde ettiği kişisel veriler ’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı imza karşılığında
Gürel Bilgisayar’ a teslim edilir. Bununla birlikte, Gürel Bilgisayar’ a iade edilemeyip kendi nezdinde kalan
kayıtları silme ve yok etme yükümlülüğü bulunmaktadır.
..... firması 6698 sayılı KVK Kanununa uygun bir biçimde Gürel Bilgisayar’ dan gelecek Kişisel veriler‘in
silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi, değiştirilmesi ve benzeri talepleri gecikmeksizin (cezai yaptırıma
uğratmayacak bir süre içerisinde) yerine getirecektir.
İlgili yasal kurumlar, denetim otoriteleri ve veri sahipleri tarafından Gürel Bilgisayar’ dan talep edilen bilgi ve
belgelerin teslimi, ..... firmasına iletilmesinden itibaren 3 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
Gürel Bilgisayar’ dan veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği durumlarda, ..... firmasının herhangi bir veri
işleme süreci ile ilgili olarak bir öneri ve talepte bulunulması ve karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda,
..... firması tarafından veri işleme süreçlerinde gerekli düzenlemeler yapılır.
Gürel Bilgisayar’ ın veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmesi durumunda, ..... firmasının veri güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin yeterli idari teknik tedbirleri aldığını denetleme veya üçüncü bir kişi eliyle denetletmeye
yetkisi bulunmaktadır. Gürel Bilgisayar’ ın tarafından bu kapsamda denetim talebinde bulunulması
durumunda ..... firması, söz konusu denetime izin vermeyi ve ilgili denetim tarafları ile iş birliği içerisinde
hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
..... firmasının iş bu Taahhütname’ye, imzalanan sözleşmeye veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranması
dolayısıyla Gürel Bilgisayar’ ın uğrayacağı zararlar, karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile ödemek
zorunda kalabileceği tazminatlar için Gürel Bilgisayar’ ın..... firmasına rücu hakkı saklıdır. ..... firması kendi
kusur, kabahat ve ihmali sebebiyle, Gürel Bilgisayar’ ın uğrayacağız zararı karşılayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Taahhütname, Türk hukukuna tabi olacaktır. Taahhütname’den kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul ………..
Mahkemeleri yetkilidir.

