AYDINLATMA METNİ (ZİYARETÇİ)
SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ANONİM ŞİRKETİ (“SZUTEST”) Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem
vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avrupa Birliği Genel Veri
Koruma Tüzüğü (“GDPR”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri
bilgilendirmek isteriz.
SZUTEST, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.
•
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
•
Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
•
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
•
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
•
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Veri sorumlusunun kimliği
Şirket Unvanı
Mersis No
İletişim Adresi
Telefon No
E-Posta adresi
KEP Adresi

: SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
: 07888048777400001
: TATLISU MAHALLESİ AKİF İNAN SOKAK NO: 1/1 ÜMRANİYE/ İSTANBUL
: +90 216 469 4666
: kvkkaydinlatma@szutest.com.tr
: szutest@hs01.kep.tr

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad soyad, TC kimlik no, İmza

İletişim

E-posta adresi, İletişim adresi, Telefon no, Mesajınız

Müşteri İşlem

Talep/Şikayet bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık Bilgileri

Kişisel sağlık bilgileri (Ateş ölçüm bilgisi)

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.
SZUTEST, ziyaretçilere ait kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.
•
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
•
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
•
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
•
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
•
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
•
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•
Talep / Şikayetlerin Takibi
•
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
•
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
SZUTEST, SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ uyarınca hem yurtiçi hem
de yurtdışında faaliyet gösteren bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. Bu nedenle Şirketimizin kuruluşunda ve işleyişinde tabii olduğu bir çok ulusal
ve uluslararası mevzuat bulunmaktadır. Şirketimiz, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik, Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik,
sair mevzuat ve uluslararası standartlar çerçevesinde görevini akdetmektedir.
SZUTEST, yapmakta olduğu faaliyetleri konusunda; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş,, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Helal
Akreditasyon Kurumu (HAK), International Accreditation Services (IAS) akredite edilmiş, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış (CE 2195) Uygunluk
Değerlendirme kuruluşu olarak hizmetlerini sürdürmektedir.
Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.
Kişisel verileriniz, iç ve dış güvenlik kamera kayıtları ile, COVİD-19 pandemi nedeni ile ziyaretçilerin ad soyad ve kişisel sağlık bilgileri (ateş ölçüm bilgisi)
‘nin kaydedilmesi, SZUTEST misafir internet ağının kullanması, www.szutest.com.tr web sitemizde ziyaretçi formunun doldurulması vasıtasıyla,
Ziyeretçilerin kişisel verileri ile bilgi talep etmesi nedeni ile başvuru formunu doldurması ile, Kurumsal whatsapp hesabi ile iletişim kurulması ile elde
edilmektedir.
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AYDINLATMA METNİ (ZİYARETÇİ)
Pandemi dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” kapsamında
Şirketimiz ziyaretlerinizde vücut sıcaklığınızın ölçülmesi ve kayıt altına alınması mecburidir. Bu kapsamda ateş ölçümünüz açık rızanız kapsamında elde
edilecek ve işlenecektir.
Hukuki uyuşmazlıklar kapsamında (adli makamlardan gelen evraklar, haciz bildirimleri vb.) kişisel verileriniz Şirketimizin hukuki yükümlülüğü
kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir. Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında güvenlik
kamera kayıtları elde edilmekte ve işlenmektedir.
5651 sayılı İnternet Ortamında İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında Şirketimize ait internete erişim sağlamak istemeniz durumunda kimlik,
iletişim bilgileriniz ve log kayıtlarınız, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması kapsamında elde edilmekte ve
işlenmektedir. İşlem güvenliğine ilişkin bilgileriniz şirket meşru menfaatti kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Kişisel Verileriniz;
•
Hukuki süreçlerin takibi amacıyla; adli ve idari makamlara, avukatlık ofisine,
•
İş sağlığı ve güvenliği amacıyla grup şirketimiz SZUTEST OSGB ile,
•
COVİD 19 nedeniyle ateş ölçüm bilginiz, gerekmesi halinde T.C. Sağlık Bakanlığı ile,
•
Kurumsal mail sistemleri hizmetleri aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bilişim firmalarının veri merkezlerine,
•
Kurumsal web sunucusu hizmeti aldığımız yurtdışı bilişim firmalarının veri merkezine,
•
Kişisel verileriniz ile ilgili talep ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel verileri koruma kurumu, kurulu ile,
paylaşılabilmektedir/ aktarılabilmektedir.
İlgili kişinin 11. maddede sayılan diğer hakları
Değerli ziyeretçilerimiz, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
•
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
•
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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
KVKK ‘nın 11. Maddesindeki haklarınız ile ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre “www.szutest.com.tr”
web sitemizden ulaşabileceğiniz FR.VYS.03 İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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