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1. GiRi$

A\lL

Grda

("ANL Grda") 669 sayrh Kigisel Verilerin Korunmasr Kanunu (.,Kanun,,)
uyaflnca

kigisel verilerin hukuka uygun
planlarna ve faaliyetlerinde

larak korunmasr ve iglenmesine azami dncm vermekte ve ttim
bu ozenle hareket etn:rektedir. ANI. Grda, kisisel verilerin
korunmasmda insana verdili
i temel ahyo'olmasr sebebiyle kigisel verilerin korunmasrna
iliglkin gerekli olan tiim idar-i v teknik tedbirleri almaktadrr.

2. POLiTITANTN AMACI
Kigiscl Vcrilcrin iglenmesi vc Korunmasr Politikasr ("politika"),
tiim faaliyetlcrini hukuka

uygun bir qekilde gerqekleqti
iglenmesine iliqkin Anayasa'nr

("KVKK" veya "Kanun") ve i
ve ldali tedbirlerin belirlenrl
hazlrlanmrqfir.

Bu kapsamda, gahqan adayr,
iglern tarafi, gahpamn aile bi

i hedefleyen ANL Grda'nrn, kiq;isel verilerin korunmasura
ve
20' rnaddesi, 6698 Sayrh Kiqiser ve.ilerin Korunmasr Kanunu
li difer kanunlar qerqcvesinde, armakla ydkiimrri oldugu teknik
i ve bu gergevede ilgili kigirerin birgilendirihnesi arnacryla

hgan, girket yetkilisi, hekim, gahqan yakrm, efitmen, hukuki
leri ve yakrnr, miigteri gahgaru, tedarikgi gahqam, mtiqter.i,

tedarikqi, karnu gorevlisi, bilirk i, nwkat, yetkili kamu
kurum ve k'rulugla'qahganlarr, girket
yetkilisi, arabulucu, tinin veya izmet sallayrcr gahqant,
tedarikr;i yetkilisi, mriEteri yetkilisi,
[iriinL veya h:izmet sa$layrcr
ihsi, nra.li mitqavir, kefil, danrgman, iq ortaklarr, ziyaretgi,
hissedar/ortak, potansiyel rit.tin eya hizmet ahclsr, potansiyel
ri'ii'veya hizmet ahcrsr. web
sitesi ziyaretqileri iqbu Kigisel erileri'iplen*resi ve
Komnmasr politikasr ve Kigisel Veri
politikasr
Saklama vc imha
gerg vesinde kanunlara uygun olarak iqlemncktedir.

3. POLiTiX.q.Uil\ KAPSA
Iqbu politika. galtqan ada,yr, eal]lan, girket yetkilisi,
hekim, galqan yakmr, efitmon, hukuki
iglenr taraft, galtgantn.
iil.e.lileferi ve yakrnr, mtiqferi galtsant, redarikgi galganr, mfigteri,
tedarikgi, kamu gorevlisi,
bilirki$i, avukat, yetkili kamu kurum ve l<uruluglan galqanlan,
qirket
yetkilisi, arabulttcu, rirtin veya
sallayrcr gahganr, tedarikgi yetkilisi, miigter-i yetkilisi,
fizmet
iirlin veya hizmet sa!.layrcr yet]5ilisi,
mali rni.iqavir, kefil, darugman, ig ortaklar t, ziyaretgi,
hissedar/ortak, potansiyel rirtin J,era hizrnet ahcrst, potansiyel
tinin veya hizmet alcrsr, web
sitesi ziyaretqileri v1.
verilerini kapsamaktadrr. ANL Grda, bu politikayr
lunlann [lliset

"wwv'r'anlgida'com.tr" internet a{resinde yayrrnlarnak
sunetiyle, Kanunu,nun 16. maddesindeki
ytiktimliilii[dnri yerine getirerek, ilgili kipileri bilgilendinnektedir.

ANL Grda brinyesinde, kigisel
talnalnen veya krsrnen otomatik
olmal< kaydryla otomatik olm
tuygulanacaktrr.

ilerin iglendigi ttim ka.yrt ortamra' ve kisisel verilerin
lan yollarla veya herhangi bir ve'i kayrt sisterninin palgasr
yollarla iglenmesine ycinelik faaliyetlerde isbu politika

4.

ANIMLAR
Aqrk rrza: Belirli bir konuva

bilgilendirilmeye dayanan ve dzgiir iradeyle agrklanan

ttza.

Elektronik Ortam: Kiqisel
gtirilebildigi ve yazrlabilcli
Elektronik Olmayan Ortam:
difii:r ortamlan,
llgili Kiqi: Kigisel verisi isl
Kanun: 6698 Sayrh Kiqisel Ve
Kavrt Ortamr: Tarnarnen vey
par(;asl olmak kaydryla o
deg;i

ortaml,

ilerin elektronik aygrtlar ile oluqturulabildigi, okuriabildi$i,
oftanlan,
lektronik ortamlann drprnda kalan trim yazrlr, basrh, gorsel vb.
gergek kigi.

ilerin Korunmasl Kanununu,
ktsmen otomatik olan ya da herhangi bir ver.i kayrt sisterninin
olmayan yollarla iglenen kigisel verirerin bulun<iuEu her.tiirli.i

Kimlifi belirli
a belirlenebilir gergek kiqiye iliqkin her trirlii bilgiyi,
Kiqisel Verinin iglenmesi: K qisel verilerin tamamen veya krsmen
otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayrt sistem in pargasr olmak kaydryla
otomatik ormayan yolrarra elde
edilmesi, kaydedihnesi,
lanmasl, muhafaza edilmesi, de$iqtirilmesi,
Kiqisel Veri:

yeniden
tlmasr, devrahnmasr, eldc eclilebirir rrare getirilmesi,
ntn engellerunesi gibi veriler tizerinde gergekleEtirilen her

dtizenlenmesi, agrklanmasr, a
srntflandrrrlmasr ya da kullaml

tiirlii iglemi,

Kipisel Veri iqleme Enva

teri: Veri

sorumlulaunrn iq srireglerine bagh olarak
lverileri igleme faaliyetlerini; kigisel verileri iqleme amaglarr
isi, aktarrlan ahcr grubu ve veri konusu kigi grubuyla
kigisel verilerin iqlendikleri amaqrar igin gerekli olan azant
muhafaza eililme sliresini, ya
r tilkelere akta'mr cingortilen kiqisel verileri ve veri
giivenli[ine iliqkin ahnan tedbir i agrklayarak detayl andrrd'l
klarr envanteri,
Kigisel Verileri Anonim Hale etirme: Kiqisel verilerin
baqka verilerle eglegtirilerek clahi
higbir surette kimligi belirli ve belirlenebilir bir gergek kiqiyle
iligkilendir.ilerneyecek hale
gergeklegtirmekte olduklarr kisi
ve lrr.kuki sebeb.i, veli katee
il i gkilendirerr:k oluqturdukl ar.r

getirilmesini,

Kipisel Verilerin Silinmesi: Ki
tekra.r kullarllarnaz hale getiri

Kigisel Verilerin Yok Edil

verilerin ilgili kulla'rcrlar igirr higbir Eekilde eri$ilemez ve

i:

Kiqisel verilerin hig kimsc tarafindan higbir9ekilde

erigilemez, geri getirilemez ve
rar kullamlamaz hale getirihnesi iqlernini,
Kurul: Kiqisel Verileri Koruma
lu'nu,
Kurum: Kiqisel Verileri Korurn Kurlllnu'nu,

Ozel nitelikli Kipiset Veri: Kis
in ukr, etnik kokeni, siyasi diigiincesi, felsefi inancr, dini,
mezhebi veya diler inanqlan,
tk ve kryafeti, dernek, vakrf ya d,a sendika iiyelili, saghlr,
cinsel hayafi, ceza mahk0miyeti
grivenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verileri,
Periyodik irnha: Kanunda ver
kiqisel verilerin iglenme gartlarrrun tamarnrnrn ortadan
kalkmasr durumunda kisisel ve
saklama ve imha politikasrnda belirtilen ve rekrar eden
arahklarla re' sen gergekleqtiri
silme, yok etme veya anonim hale getirne iplemini,
Politika: Kiqir;el Veriler.i isleme e Koruma Politikasr'nr
Sicil: Kigisel Verileri Koruma
lu tarafindan tutulan veri sorunrlulan sicilini.

Veri igteyen: Veri sorumlu

n verdigi yetkiye dayanarak onun adrna kigisel veri igleyen

gerr;ek ve ti.izel kigiyi,

Veri Kayrt Sistemi: Kisisel

rile'in belirli kliterlere grire yaprlandrnlarak iglendi$i kayrt

sistrlmini,

Veri Sorumlusu: Kisisel
sistem inin kurulmasrndan ve

erin iglerne amaglarmr ve vasrtalarrnr belirreven. veri kavrt
tilmesinden sorumlu olan gergek veya ti.izel kigiyi,

VE.RBIS: Veri Sorumlularr Si lBilgi Sistemi'ni,
Yiirretmelik: 28 Ekim 2017 t ihli Resmi Gazetede yayrmlanan Kigisel verilerin Silinmesi.
Yol,: Edilmesi veya Anonim
Getirilmesi Hakkrnda Yonetmelik, i
"
ifade eder. Bu Politika' da y almayan tamrnlar igin Kanun ve ycinetmelik'teki
tamrnlar
gegerlidir.

ripi
s. nigisnt, vERiLERtN G
,dNl- Grda, kigisel verilere h
olarak iqlenrnesini cinlemek
gtivenlik di.izeyini temin iqin

irinci sot uM
L VERILERIN KORUNMASI

ENtiGi
ka aykrrr olamk eriqilmcsini, kigisel verilerin hukuka ayk*
kiqiset verilerin muhafazasrnr saflamak amacryla uygun
her tilrli.i teknik ve idari tedbirleri almaktadrr.

6. DENETIM

ANL Grda, kigisel ver.ilerin

enligi igin gelekli olarL tedbir.lerin airnrnast ve uygulanmasr
giivenl
sorunu agrfa qrkmamasl igin bclirli arahklarla sereklj
gt)

strastnda herhangi bir
denetiml eri yapttrmaktadrr,

t. cizt-il-ix
lorumlu
emcleri

kveid
gerekli

ne(len olabilecek nitelikte veri

gerekli ttirn idari ve teknik t

ri$issL vn

olmasr sebebiyle, ozel

irlerin alm'asr

nitelikli kigisel verilerin korunrnasr iQin

hus us unda

gerekli

iqr

emleri yririitm ektedir.

UCUNcU nor,Unr
LERTN

igrnNtrusi vB AKTARTLMAST

10. Ki$iSEL vERiLERiN LENMESINDE GENEL ILKELER
ANL Grda, kisisel verilerin ilk olarak elde edilmesinden bagiayarak veriler
iizerinde
ger;eklegtirilen her trirlii ip
strasrnda uymakla yiiktimlu oldugu Kanun'daki ilkelere
uymakta ve kiqisel verileri ilgi kanunlardaki usul ve esaslara go.re
iqlernektedir.
a. l(iqisel Verileri Hukuka ve Dii rtistliik Kurallarrna Uygun ipleme
ANL Grda, kigisel veli igleme
Iiyetlerini, genel hulcuk l<urallan, evrensel hulcuk ilkeleri ve
dtiriistliik kurahna uygtrn olara yiiriitiir. ANL Grda, kiqisel verilerin
elde eclildigi ilk aqamadan
baglayarak lher aqanrada ilgil kiqinin grkarlannr ve kigiser
verilerin korunmasr

kaprsamndaki makul beklenti

hakkr

ni goz oniine ahnaktadrr.

b. Kigisel Verilerin Dofru ve erekti{inde Giincel Olmasrnr Safilama
ANL Grda, do$ru ve giincel ol
nr sa$layacak kanallar:m agrk
davranmaktadrr.
dtizeltmekteclir.

ANL

Grcla, il

hrtulmasr hususunda cizenre
kiqinin talebi halinde do[ru ve gti'ccl olmayan verireri

c. Kiqisel verileri Belirri, A9r!

ve Mepru Amagrar iqin iBteme
ANI- Grda, kiSisel verileri iglemf faalivetlne baqlanradan
once ilk olarak hangi verilerin iglenip
iqlenLemeyece'fi' iglenecek
verilerin ise hangi amaglar dogrultusunda iglenece[ini
.olar]r
belirlemektedir' Bu kapsamda,
kfiqisel verilerin iqlenme amacrnln ve buna ba[1 olarak
hukuki

gilabilir ohnasmr saflayacak detayda ortaya
ortaya

ntilr Srnrrh ve Olgiilii Olmasrnr Saflama
rinin ger ektirdigi nitelikte ve olgiide toplamakta
mektedir. Bu kapsarnda, kigisel veri iqleme
acr belirlenmekte ve ileride ofiaya grkrnasr
larak veli iglenmesi yoluna gidilmcmektcdir.

n veya iglendikler-i Amag igin Gerekli Otan
kleqtirihnek i.izere tutulan kiqisel verileri, ilgili
bafaza etmektedir. Bu dogrultuda mevzuatta
in iglenrnesini gerektiren sebeplerin ortadan
findan silirunekte, yok edihnekte veya anoninr

6

TLARI
h sayrda sayrlan, kigisel verileri iqlemeyi hukuka
kga iplememektedir. ANL Grrta aga$rcla srnrrh
masr durumunda ki qisel verileri i glernektedir:
hEt

lamadan 6nce Kanun'un 5. maddesinde smrlr
birinin m evcut olup olmadrfim r incelemektedr]r.
gi birinin movcut olmamasr durumunda, ANL
ilendirmekte ve ozgiir iradesiyle agrk rzasma
lrelhangi birinin mevcut olmasr durunrunda
dan soz konusu kiqisel veriyi igleyebitmektedir.

b. Kanunlarda Agrkga 6ngii mesi
ANL Grda, kiqisel veriletin iqlenmesine iliqkin kanunlarda agftga dtizenleme
olmasr
dumnrunda ve sadece ileili kan i diizenleme ile srnuh
olarak ilsili ki giden agrk rva almaks zrn
sciz konusu kigisel

vcrileri i

ilmcktedir.

c. Fiili imkAnsrzhk
ANL Gda, itrgili kiginin fiili i
rnsrzhk sebebiyle veya .zasrna hukr,rki gegerlirik tanmmadrfr
hallo'rde ve ilgili kiqinin veya ii tincii bir kiEinin
hayatr veya beden biitiinliiftiniin korunmasr
bakrmrndan kigisel verilerin i
rmesinin zorunlu olmasr durumnnda ilgili kiEiden agrk'za
almaksrzrn stiz konusu kisisel

il

eri iqleyebilnrektedir,

d. Bir Siizle;menin Kurulmas veya ltasr igin Gerekli Olmasr
ANL Grda, ilgili kiqiyle
mevcut ve geqerli bir scizleqmenin

srizlegrnenin kurulmasrna yci
almaksrzrn sciz konusu kigisel

e. ANL Grda'nrn Hukuki

ifast ya da veni bir
ik zorunlu iglemler gergevesinde ilgili ki$idsn aqft ttza
ileri iqleyebitmektedir.

yii mliilti[iinii

ANL Grda, hLukuken kendisine
verileri iqlemek zorundavsa. il
igleyebihnektedir.

Yerine Getirebilmesi igin Zorunlu ormasr
tiklenmiq bir yiikiirnltiliigri yerine getirebilmek igin kiqisel
ilt kigiden agrk
almaksrzn sriz konusu kisiser verileri

',za

f.

itgiti Kiqinin Kendisi Tarafi
n dlenilegtirilmip Olmasr
ANL Grda, ilgili ki,sinin kendisi ait bir kiqisel veriyi aleni hale getirerek
(herhangi bir sekilde
kanzur,truna aqtklaynrals)
eriqebilmesini sallamasr hali'de ilgili kigid en aqtk rna
11

ahnaksrzm

sci:z

konusu kigisel

ileri igleyebilmektedir,

g. Bir Hakkrn Tesisi, Kullaul asr veya Korunmasr igin
veri igremenin Zorunlu ormasr
ANL Grda, kigisel veri iElerneni bir hakkrn tesis edilmesi, kullandrnlmasr
veya ilgili kiqilerin
haklarrnrn korurunasr igin gerekli olmasr halinde ilgili
kigiden agrk rza almaks vrn sozkonusu
kiqisel verileri igleyebilmektedir.

h. Veri Sorumlusunun M
Menfaatleri igin Veri iglenmesinin Zorunlu Olmasr
ANL Grda, megru menfaati igi kigisel veri iglemek zorunda oldugrr halrercle ilgili
kiginin temel
hak ve ozglirhiklerine zarar ve rernek ltoquluyla ilgili kigiden agft
nza almaks vrL sazkonusu

kigisel verileri igleyebilnrekted.i

12. bzELNtTELiKLi riS EL vERiLERiN iglnlvun
$ARTLARI
Ozel nitelikli kigisel verilerin, ukuka aykrrr bir gekilde kullanrlmasl
sonucuncla iJgili kiqinin
temel hak ve dzgrirli.iklerine iger verilere kryasla daha fazla
zarar- verici nitelikte olmasr
sebebiyle, ANL Grda, rlzel ni ikli kigisel velilerin igienmesinde
aynca rlzen gostermektedir.
Ru kapsamda, ANL Gida
findan ozel nitelikli kiqisel veri iglerne gafilannm var olup

olmadr$r tespit edilmekte, h
ka uygunluk qarturrn mevcudiyeti tespit cctildikten sonra isbu
Politika ile Ozel Nitelikli Kiqi I Verileri iglerne ve Korum politikasr'nda
belirtilen ilkelere
uygun olarak ve Kurul'un belirl ecefi yontemler de dahil
olmak tizer.e her ttirlti idari ve teknik
tedbirler alrnarak veri isleme fa t iyeti ytlruitril mektedi r.

a. Saflrk ve Cinsel Hayata ili in Ozel Nitelikli Kisisel Veriler
Saghk ve cinsel hayata iligki cizcl nitelikli kiqisel veriler,
kamu safih[rnrn konrnmasr,

koruyucu hekimlik, trbbi teqhi tedavi ve bakrm hiztretlerinin
yririitiilmesi, safhk hizmetleri
ile finansmamrun planlanmasr v yonetinii amacryla, srr
saklama yiikiimltilil[ii altrnda bulunan
kigiler veya yetkili kurum ve
Itrq ar tarafindan agtk r za aranmaksr zrn
AN L Grcla tarafindan
iglenebilmektedir. Aksi <lum
soz konusu ozel nitel:ikli kiqisel verilerin igrenebilmesi iqin
ilgili kiqinin agrk nzasr ahnmak 1r.
1

b. Sa$rk ve Cinsel Hayat

daki Ozel Nitelikli KiSisel Veriler
Sa$lrk ve cinsel hayat drqrndaki
I nitelikli kiqisel veriler, ilgili faaliyetin tabi oldu[u
kanunda
kigisel verilerin iglenrnesirie ilis
agftga bir htikiirn olmasr halinde ilgiri kiginin aqrk nzasr
ararunakszrn ANL Grda" tarafi
iqlenebilmektedir, Aksi durumcla, soz konusu 6zel niterikli
kigisel verilerin iglenebilmesi iei ilgili kiqinin agrk rzasr
ahnmaktadrr.
I

Drgr

3. Ki$isEL vERiLERiN .tItrAnnMASr
ktarrlmasr
urtigine Aktarrlmasr
oldufiu kiqisel verileri ilgili kiqinin aqrk nzasl
tedir. Ancak aqagrdaki durr"rmlardan herhangi
agrk nzt olmakszrn da kiqisel veriler rici.incri

ayacak durumda bulunan veya flzastna hukuki

y^ da bir

bagkasmm hayail veya beden

l,

dogrudan dolruya

ilgili olmasr kaychyla,

lenmesinin gerekli olmasr,
8

F Veri sorumlusunun hukuki
F ilgili kiginin kendisi tarafi

)

ki,imhiliiirinti yerine getirebilm
alenileqtirilmiq olmasr,

es

i i gin zorunlu

o

lma sr,

F

Bir hakkrn tesisi. kullanrlm veya korunmasr igin ver.i iplemenin zorunlu
olmasr.
ilgili kipinin temel hak ve cizgrirliiklerine zarar vermemek kaydryla, veri sorumlusunun
megru menfaatleri igin veri lenmesinin zorunlu olmasr.

ii.

Ozel

Nitelikli Olmayan

ANL Grda, gerekli rizeni

go

tarafindan gerekli gortilen

verileri yurt drgrna aktarabi
olmaksrzn yurt drgrna aktarrl
birinin mevcut olmasr hali
belirlenerek ilan edilen yeterli
bulunmadr[r iilkeler-e aktanm

taahhiit etmeleri

ve

Kurul'

yapilabilmektedir,

Verilerin Yurtdrgrna Aktanlmast
, mevzuattn ongordiigii idari ve teknik tedbirler

ile Kurul
leri alarak, kigisel veri igleme amaglan dofirultusunda kigisel
ir. Kigisel veriler kural olarak ilgili kiqinin agrk
'zasr
. Ancak kiqisel veriler, bir onceki maddede sayrlan hallerden
ilgili kiqinin agrk rzasl aranmaksrzn, Kuru1 tarafindan
maya sahip iilkelere aktarrlabilmektedir. yeterli korumarun
rlmasr halinde ise ancak veri sortrmlularrnm yeterli korumayr
izninin bulunmasr halinde yurt drqrna veri akta'mr

b. Ozel Nitetikli Kipiset Veril n Aktanlmasl
ANL Grda, lzelnitelikli kigisel erilerin, bagkalan tarafmdan ogr.enildifi
takdirde ilgili kiginin

mafdur olabilmesine veva av

sebebiyle, hukuka uygun olarak
dnlernleri hassasiyetle al

rhfa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikte olmalan
ledigi ozel nitelikli kiqisel verilerin aktarilmasr igin de gerekli

i.

Ozel Nitelikli Kipisel Verit
n Yurt lgine Aktarrlmasr
ANL Grda, ozel nitelikli kjsisel
ileri ilgili kiginin agrk nzasr olmasr koquluyla, veri igleme
amaqlarr dogrultusunda ve
uyarrnca gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak yart
igindeki iiqtincti kigilere aktarabi
:dir, ozel nitelikli kigisel veriler kural olarak ilgili kipinin
agrk nzasr olmaksrzrn yurt igi
ki rigrincri kigilere aktarilamaz.

Ancak sa$hk ve cinsel hayat drgr
kiSisel veriler Qrh, etnik kc)keni, siyast diiStincesi,felsefi
inanct, dini, mezhebi veya diger
art, ktltk ye hyafeti, dernek, vaktf ya da serucJika r)yeli{i,
ceza mahkilmiyeti ve giivenlik
lbirleriyle ilgili verileri ile biyotnetrik ve genetik verileri)
kanunlarda agrkga ongortilmesi
linde, diger bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi oldu[u kanunda
ozel nitelikli kiqisel verilerin iql
esine/aktardmasma iliqkin agrk bir hiiktim olmasr halinde
ve Kurul tarafindan ongdrulen
i onlemleri almak koguluyla ilgili kiqinin aqrk rzasr
ohna.ksran aktarrlabilir.

Saglft ve cinsel hayatailigkin
sa$hgrnrn korunmasr, koruyuc

veriler ise yeterli ve gerekli <inlemler ahnarak ancak kamu
hekirnlik, trbbi teqhis, tedavi ve bakrm hizmetlerinin
ytiriitiilmesi, saShk hizmetleri le finansmanm planlanmast
ve ycinetimi amaglarryla, srr
saklama yiikiirnliiltigti alhnda bul
n kigilerden veya yetkili kurum ve kururuqlardan herhangi
birinin bulunmasr halinde ileili
ln agrk rrzasr aranrnakszrn aktaulabilir.

)a

ii.

Ozel Nitetikti Kiqisel Ver
Yurtdrqrna Aktanlmasr
ANL Grda, gerekli cizerii g6s
rek, mevzuatrn ongrirdtilri idari ve teknik tedbirler
ile Kur.ul
talafindan gerekli gcir.tilen cinl nleri alarak' megru
ve hukuka uygun kiqisel veri iqreme anagrarr
dollrultusunda ozel nirelikli ki isel verileri yurt
drqrna aktarabilmektedir. ozel niteiikli kisisel
veriler kural olarak ilgili kipini agrk nzasr olmakszrn
yurt drgrna aktanlamaz.

Ancak saglrk ve cinsel

ha
; drqrndaki ozel nitelikli kiqisel veriler, kanunlarda aqrkga
cingdriilmesi halinde, diger bir ifade ile ilgili
faaliyetin tabi ordufu kanunda kigisel verilerin
iglenmesine/aktaulmas rna ili n agrk birhiikirm olmasr liari'de ilgili kigini' agrk nzasl
ararunaksum, Kurul tarafi
r belirlenerek ilan edilen yeterli korurnaya sahip tilkelere
aktanlabilmektedir-. yeterli
rn.nm bulunmadr[r iilkelere aktarrm yaprlmasr halinde
ise
ancak veri sorumlulanrun
i kor*mayr taahhiit etmeleri ve Kurul'un izninin bulunmasr
halinde yurl drgrna veri aktar.ul yaprlabilmektedir.

Saglrk ve cinsel hayataitiskin k isel veriler
ise yeterri ve gerekli onlemler alnarak
ancak kamu
saflrgrnrn

komnmasr. koru
yrinittilmcsi, sa!hk hizmctlcri
saklama yiikrirnliil tiEri altrnda

hekimlik' trbbi teqhis, tedavi ve bakmr hizrnetlerinin
ilc finansmanrn planlanmasl ve ycinetimi amaglanyla, srr

Iunan kiqilerden veya

yetkili kurum ve kurulugl ardanherhansi
ginin agrk'zasr aranmaksrzm, Kunrl
tarafindan belirlenerek
riJkel er:e aktarrl abi lm ektedi', yetcrr i
korumanr n burunmadr$r
Je ise ancak veri sorumrulannrn yeterli
korur'ayr taahhtit
etnteled ve Kurul,un izninin bul mast
halinde yur.t du;ma veri aktanmr yaprlabilmektedir.
birinin bulunmasr halinde ilgili
ilan edilen yeter-li korumaya sah
tilkelere aktarm yaprhnasr hal

i

DORDUNcII norUvr
rigisnl vERiL niN srNmLANDrRrLMAsr, isrnNun vn
AKTARILMA A rAcLARr vE AKTARTLACAdT
Ki$iLER
ANL Grda, iglru politika'da beli lmig olan ilkelcr
ve ilgili mevzuratta yer alan usul ve esasrara
uygLrn olarak ve iqbu politika'
belirtilmiq olan kiqisel verileri igleme qartla'
dogrultusunda
iqlemekte oldugu kiqisel veri i ilgili kigiler
ile paylaE*rak ve ANL Grda'nrn Kanuni
yriktimliiltifii olan aydrnlatnra ikrimltiltifr"inri yerine
getirebilmek amacryla, ilgiri kigircri,
iglenen

kiqisel veriler, kisisel veri erin iqlenme amagla',
kigisel verilerin akta.lma amaglarr ve
kigisel verilerin aktarrlacalr kigil konusunda
bilgilendinnektedir.

LMASI
o, baba adr, cilt no, cinsiyet, cirzdantn veriliE
verildigi yer, do$um tarihi, dogum yeri, mcdeni

kayrth oldufu ilge, niifusa kayrth oldulu
urk, difer - evlenrne tarihi, diger _
oltjrn tarihi,
si, adres.

ilgisi, kur.s ve sertifika verisi, srnav

sonucu,
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4.

Ozliik: Ige girig - igt
emeklilik bilgileri, f,
yrlhk izin, sosyal hak
tarihi, mazelet sebebi,

5. Hukuki

iglem: Ac[i
icra dosya bilgileri.
Miigteri iglem: Fatura,

talihleri, rizgegmig bilgileri, son igi, sgk sicil no, di[er nresai, iEten ayrrhg qekli, krdem tazrninatt, ihbar taznrinatr,
toplarn tutarr, bordro bilgileri, izin baglaugrg tarihi, izin bitiq
gehne tarihi, disiplin cezasl.
larla yazrgmalardaki bilgiler, dava dosyasrndaki bilgiler,

grkrg

6,
, 9ek bilgileri.
7. Finans: Banka hesap bi gileli, iio:et
8. Mesleki Deneyim: Dip
bilgileri, iqe giliq tarihi, meslefii
9. Giirsel ve igitsel Kayt : Fotolraf
10. Fiziksel

Mekan Giiven i: Kamera kaydt
r1. Sa[hk Bilgileri: Kisise saflrk bilgileri. kan grubu bilgisi
12. Difer - Beden Bitgisi:
bilgisi
13. Difer -imza: Imza
14. Difier - Referans
Referans bilgisi
15. Difier - I\[estek: Sicil n
16. Difer - Qerezler: e

ts. Ki$isEL vERiLERiN i
ANL Grda; gahqan adaylann

ENME AMACLARI
uru uqrvyrvr'''
siireqlelinin yrinitiilmesi,
Juru{.uulrs$r, qahganlal
iQin l$
is al{dl
akdi vg
Vau$anlaf 19m
mevzuattan kaynakh yiiktirnlii
Ierin yerine getirihnesi, sozlegrne stireqlerinin yri.itiilmesi.
ytinitiilmesi,
insan kaynaklarr srireglerinin pl n lannras r, faal iy etl
eri n tnev zuata uyg un yrirritiihne s i, l oj i stik
faaliyeti erinin yririitrilm esi, m al izmet satrq sti'eqlerinin
yiirtittilmesi, trukuk iglerinin takibi ve
yi.irtitiihnesi, finans ve muhaseb : iElerinin yiiriitrihnesi,
tagmr I taqrnmaz mal ve kaynaklann
gtivenliginin temini, is faali lerinin ytiriitiilmesi /
denetimi, mar vc hizmet satrn ahm
stireglerinin yiirtifiilmesi, ti cari
liy etl erin yrirtittilme s i, g irket igi faali yetlerinin yiir:iitril
mesi,
gdrevlendinne siireqlerinin
titiihnesi, sozleqrne sLiregrerinin ytiriitiilmesi, sigorta
faaliyetlerinin yi.irtitiilmesi, mal
satrn ahm srireglerinin yiinitiilmesi, ig stirekliliginin
',met
sa$lanmasr faaliyetlerinin yririi lmesi,
talep ve gikayetlerin takibi, iletigirn faaliyetler.iniri
1'rirtitiilrnesi, fiziksel mek6n
iivenli[inin temini, garrqanla.n kigisel vcriler ite ilsili
bilgilendirilmesi vc qirkette iq cnen vcriler ile ilgili,
aydrnlatrlmasr, saklama ve u.riu
faaliyetlelinin yrirtitrilm esi,
r sitenin geliqtirilmesi, acil dururn yonetimi srireglerinin
yrirtitiilmesi, ig salhfir ve giiven igi faaliyetlerinin ytiriltilhnesi
arnagla'yla smrh olarak iqbu
Politika'da belirtilen kjsisel veri leme gartlan, kapsamrnda
veri iglemektedir.

16. Ki$iSEL, VERiLERiN A
ANL Grda; hukuk iglerinin taki
verilmesi, ig faaliyetlerinin yii
faaliyetlerinin yi.initiihnesi, mal
muhasebe i gler:inin yrinitiilmesi,
yerine getirilrnesi, sigorta faali
faaliyetlerin rnevzuata uygun yti
qartlar kaps amrnda aktarmaktadrr

ARILMA AMAqLARI
i ve ytiriitiilmesi, yetkili kigi, kurum ve kunrruqlara bilgi

ilmesi, rnal/hizmet satrp siireglerinin yiiriitiilrnesi,
lojistik
ve hiznret satrn alnn srireqrerinin ytirritril'resi, finans ve
rqanlar igin i9 akdi ve mevzuattan kaynakrr yulaimltiriikrerin
ler:inin ytiriihilmesi, sozleqme sr-ireglerini' yiir-iitiilmesi,
trilmesi arnagla'yla srnrrh olarak iqbu politika'da
belirtilen
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Gl rigirnn
kurum ve kuruluqlanna, avukata, miiEteriye,
VKK Kunrl'a aktarm akta<Jrr.

nOlUwr
EMi VE HUKUKI SEBEBI, sil,iNunsi
ETiRiLMESi VE SAKLANMA sUnnsi

vE HUKUTI snnnni
arnen veya krsnen otomatik yollarla ya da veri

tik olmayan yontemlerle elde eclilebilmekteclir.
belgelerle, e posta, yazt$ma, faks, mesaj, kargo,
la, referans ycintemiyle, o,www.anlgida.com.tr,,

sitemizde uygulanan gerezler yoluyla
mlanan qere.z politikamtzclq belirlenen usttl ve
esaslara uygutt olurak,) ileili kisilerin kigisel velileri
yazilr veya scizlti olarak, fiziki ve
clektron ik yoll arla top lanabilmd'.r.,f i r.

ANL Grda'nrn, iqbu politika'da er verilen amagJann gergeklegtirilebilmesi
amacryla mevzuat,
sozlegme, talep ve istefe dayal hukuki sebepler
gergevesinde yasadan dofan sorumr ulukla'
eksiksiz ve dofiru bir gekilde
te getirilebihnesi igin topladrlr kigisel veriler
ANL Grcla veva
ANI- Grda tar.afindan gorevlend ilen ved igleyenler tar-afindan
islenir.

iqb' Politika'run 15. rnaddesinle belirtilen amaqlarla toplanan
kiqisel verileriniz; kanunlarda
agrkga ongoriilmesi, sozlegm{nin kurulmasr veya
ifasr igin gerekli olmasr, hukuki
ytiki.imltiltifrin yerine getirihedi igi^ zorunlu olnrasr.
veri sorumlusunun me$ru menfaatinin
iqlenebilmekte ve aktarrlabilmek[edir.

igin zorunlu olmasr hukuki sebepleriyle

re. Ki$isEr, vERiLERiN $iriuunsi, yoK nDiLMESi
VE ANONiM HALE
GETiRiLMESi
ANL Grda tarafindan hukuka u gun olarak iqlenen kigisel
veriler,
re'sen veya ilgili kiqinin talebi ij erine silinir, yok
edilir veya anonim

F

igbu Politika'nrn 11. m
kalkmasr,

P Kigisel verilcrin iglenmesine
tamamen kaldrnlmasr,

agagrda sayrlan hallerde

hale getirilir:

nde yer alan kigiser verilerin iglenrne gartlannrn
ortadan
s

tcqkil eden ilgili mevzuathtiktimrerinin defiigtirilmesi
veya

Kigisel verilerin i$lenmesini
ya saklanmasmr gerektiren amacrn ortadan
kalkruasr.
Kigiscl verileri iqlemenin
agrk rva gartrna istinaden gergekleqtigi hallerde,
ilgili
kiginin agrk rrzasmr geri a
llgili kiginin, Kanun ve ilgili diler kanun hiikiimlerine uygun
olarak iglenmiq ohnasura
ra$men, iqlenrnesini eerekti
sebeplerin ortadan kalkmasr hAlinde kigiset
verilerin

t2

silinmesine, yok edilmes

tigiincri kiqilere bildiril
edilmesi"

ilgili

F

veya anonim hale getirihnesine ve kiqisel verilerin aktarrldr$r

irre iiigkin yaptr$ baqvuru'un ANI-, Grda tarafindan kabul

kiqinin, kigisel ve erin eksik veya yanhg iglenrni;

hdlinde bunla'n

'lmasr
drizeltilmesine ve kigisel
ilerin aktarrldrfr tigiincii kisilere bildirilmesine
iligkin yaptrgr
bagvurunun ANL Grda tara ndan kabul edilmesi,
ANL Grda'nrn, ilgili kigita indan kiqisel verilerinin silinmesi,
yok edilmesi veya anonirn
hale getirilmesi talebi ile k lisine yaprlan bagvuruyu
reddetmesi, ANL Grda'mn ver.diEi
,covabtn yetersiz bulunmasr :ya ANL
Grda'nrn Kanun'da ongortilen siirc igerisinde cevap
'vennemesi hallerinde; K
a qikayette bulunmasr ve bu talebin Ku'ur tarafindan uygun
llulunmasr,
Kiqisel ve rilerin saklanmasr ge'ektiren azamTsiirenin gegmiq
olmasr ve kiqisel verileri daha
uru siire saklamayr hakh k
herhangi bir qartrn mevcut olmamasr.

Saklama siiresi dolan kiqisel

iler, imha srireleri gergevesinde, 6 ayhk periyoclrarla ,,Kigisel
Verileri Saktrarna ve imha polit
r'nda yer velilen usullere uygun olarak imha edilir.

verilerin silirunesi,
iglerder kayrt altrna ahnr ve
uzcre cn az tig yrl srireyle
KigLisel

edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yaprlan btitiin
komrsu kaytlar, difier hukuki yiikrimliiliikler haric
olmak

20. Ki$isEL vERiLERiN s KLANMA SUNNSI
ANI- Grda, kiqisel verileri ilsili mevzuatta ongoriilen
s[ire kadar muhafaza etmekt
saklanmasr igin bir siire onsdn
ongtiriilmliqse kiqisel veriler
ringdrtihnernigse kigisel veri
edilrnektedir. Kigisel verileri sa
Politikasr' nda aynntrl olarak
kigisel verilerin irnhasrnda uv
edilmekte veya anonim hale scti

xigisnl, vERi sAHiBiN

veya iglendikreri amag igin gerekri olan
oncelikle, ilgili mevzuatta kiqiser verilerin
tiip ongoriilmedifi tespit edilmekte, irgili mevzuatta
bir srire
siire kadar muhafaza edilmektedir, itgili mevz,uatta
bir siire
iqlendikleri amaq igi' gerekli olan srire kadar rnuhafaza
stireleri, ANL Grda, Kipisel Verilcri Saklama
ve imha
enrniEtir. Belirlenerr saklama siirereri sona erdikten
sonra
lanacak yontem belirlenerek kigisel veriler silin'rekte.
vok
ilmcktcdir.

r' Bu kapsamda

ALTINCI NOTUI{
AYDTNLATTLMASI, XiSiSEr, vERi SAHiBiNiN
UN UYARINCA HAKI,ARI

21. KiSisEr, vERi sAHiBiN N AYDINLATILMASI
ANL Grda, kigisel verilerin elde ihnesi srasmda Kanunun

kigileri aydrnlatmaktadrr.
ANL Grda, igbu politika'da veri
kiqise,l verilerin hangi amagla i
aktanlabilecegini, kisisel veriler

usu srfatryla

10. maddesine uygun olarak

ilgili

ANL Grda'nrn ve temsilcisinin kimligini,

;ini, iqlenen kigisel verilerin kirnlere ve hangi anraQla
toplanma ycinternini, hukuki sebebini ve ilgili
kiqilerin
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kiqisel verilerinin
b

il gi I endinr:rekte

zz. iLGiLi

mnda sahip olduklan haklan konusunda ilgili kiqileri

dir.

rigiliN

KAN

Ilgili kigi, ANL Grda'ya baq

UYARINCA HAKLARI
k kendisiyle ilgili;

Kigisel verilerinin iqlenip iq nmedifini talep efine,
Kigisel verileri iglenmip ise
iliqkin bilgi talep etme,
Kigisel verilerin iglenme a
r ve bunlalm amaclna uygun kullamhp kullanrlmadrlrnr
i5lrerune,
'Yurt iginde veya yuft
drgrn<l kigisel verilelin aktanldrlr iigtincii kigileri bilme,
Kiqisel verilerin eksik veya nhq olmasr halindc bunlarrn
diizeltilmesini ve kisisel verilerin
aktanldr[r iiqiincii kigilere b dirihnesini isteme,
Kigisel verilerin silinrnesin veya yok edilmesini ve kigisel
verilerin aktarldrlr tigii'cri
kigilere bildirilmesini is
Iglenen verilerin rntinhasrr
otomatik sistemler vasrtaslyla anariz eclilmesi suretivle kisinin
kendisi aleyhine bir son
ortaya grkmasrna itiraz etme,
Kiqisel verilerin kanuna ayk t olarak iqlenmesi sebebiyle
zar&rrn u[rarnasr halincle zarann
giderilmesini talep etme, ha
na sahiptir.

ilgili kiqi, Kanun'un uygul
tyla ilgili taleplerini yanh olarak veya Kurul'un belirleyeceli
di[er ycintemlerle ANL Grda, a iletjr. ANL Grda, bagwruda yer
alan talepler.i, talebin
niteli$ine grire en krsa siiredc
en geg 30 gin igerisinde iicretsiz olarak sonuglandtnr.
ANL

Grda, iqlemin aynca bir maliye
ticreti ilgili kigiden talep edebili

ANL Grda, talebi kabul

gerektirmesi halinde, Kurrul tarafindan belirlenen tarifedeki

;[i

gibi reddedebilir ve cevabr ilgili kipiye yazir veya
clekrtronik ortamda bildirir ve
in gere[i.i yerine getirir', ANL Grda, talebi r.edd.eder
veya
30 grin igerisinde cevap
;e ilgili kigi; cevabr ogrendifi tarihten itibaren 30 grin
veya
bapvuru tarihinden itibaren 60 s n iqerisinde Kurul'a gikayette
bulunabilir.
23. i$Bu poLiTiKANrN

uy ULANMAYACAGI HALLER

Iqbu Politika.ye Kanun hiikiirnl

)

)
F

Kiqisel velilerin, iigiincti kigi
uyulmak kaydryla gergek kigi
aile fertleriyle ilgili faaliy
Krigisel verilerin resmi ista
istatistik gibi amaglarla i$le
Kigisel verilerin milli sav
ekonornik grivenligi, rjzel ha
teqkil etmernek kaydryla, san
kapsammda iglerunesi.

aga$daki hallerde uygulanmayacaktrr:
verilmemek ve veri gtivenliline iligkin ytiki.imriiliiklere
er tarafindan tamamen kendisiyle veya aynt
konutta ya$ayan
kapsamrnda iglenmesi.

ile anonirn hile getirilmek suretiyre aragtrrma, pranlama ve
nayr, milli grivenli$i, lcamu gi.ivenlifiini, kamu dtizenini.
hn gizliligini veya ki$ilik haklarrnr ihlal etrnemek ya
da sug
tarih, edebiyat veya bilimser amagrarla ya da ifad.e
cizgtirliigri

14

F Kiqisel verilerin milli

yr, milli grivenliSi, kamu gtivenliEini, kamu dtizenini veya
ekonomik grivenli[i
ya y<ineiik olarak kanunla gorev ve yetki verihnig
kamu kurum
ve kunrluglan tarafindan
hilen cinleyici, koruyucrl ve istihbari faaliyetler kapsamrnda
iqlenmesi.
F Kigisel verilerin soru9
kowgturrna, yargrlama veya infaz iqlernlerine itigkin orarak
yargr makamlan v ey a infaz
ileri tarafindan iqlenmesi.
D igbu Politika'mn ve Kanun raillacula ve temel ilkelerine uygun
ve orantrh olmak kaydryla
ANL Grda'nrn, aydrnlatma tiktimliiliigiimi duzenl eyen 1 0.
maddesi, zatafln giderilmesini
talep etme hakkr harig ilgili kiginin hakla'nr diizenleyen
r l. maddesi ve veri sorumlula'
Sicili'ne kayrt ytilaiml 0piinii drizenleyen 16. maddeleri
aqagrdaki hdlerde
uygulanmayacaktrr:
o Ki$isel veri iqlemenin suq iq
in onlenmesi veya sug sorugturmasl ioin serekli olmasr.
o lilgili kipinin kendisi tarafinr alenilegtililmig kigisel verilerin
iqlenmesi.
Ki$isel veri iglemenin kanu
verdifi yetkiye dayanrlarak g<irevli ve yetkili kamu kurum
ve kruuluglan ile kamu
mu nitelifindeki meslek kuruluglarrnca, denetleme veya
di.izenleme grirevlerinin
mesi ile disiplin sorugturma veya kovugfurmasr
igin gerekli

r

olmasr.

o Ki$isel veri iqlernenin

bii

rnali grkarlafl run korunmast

24. YuR0nr,Ur
ipbu Politikanrn yiiriirliik
sfiresiz olarak yayrmlanrr. itgit
metninin erigim linki pay
karar verilmesi halinde, ipbu po
edilerek imzalant ve 5 yrl stire

vergl ve mali korurlara iligkin olarak Devletin ekonomik
ve
in gerekli olmasr.

110312022'dir. igbu politika,

ANL Grda'nrn, intemet sitesinde
kiginin talebi halinde irybu politika rnetni veya igbu politika
dolrudan iletilebilir. politika'nrn ytiriirliikten kaldrrrlmasma

tika'nrn rslak imzah eski nrishara'ilgili birim tarafindan
iptar
e saklarur.
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