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AMAÇ
ASARTECH ARGE TASARIM MÜHENDİSLİK A.Ş.

tarafından her türlü bilgi ve verinin gizliliğinize saygı

duyulmakta ve bilgi/veri güvenliğinize önem verilmektedir. Elde edilen bilgilerin ve verilerin gizliliği
kapsamında 3. tarafları bilgilendirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.
2.0

TANIMLAR
İşbu politikada geçen;
ü

BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ü

Bilgi : Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeyler.

ü

Gizlilik : Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesidir.

ü

Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi silinmesi ya da herhangi bir şekilde tahrip
edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunmasıdır.

ü

Erişebilirlik: (Kullanılabilirlik, Devamlılık) Bilginin her ihtiyaç duyulduğunda ilgili ya da yetkili
kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır.

ü

Bilginin İşlenmesi: Asartech bünyesinde gerçekleşen tüm süreçler kapsamında kayıt altına alınan
tüm veriler izlenebilirliğin sağlanması için düzenli olarak yetki erişim tablosunda tanımlanan süreç
sahipleri tarafından işlenir.

ü

Yetki Erişim: Bilgi Güvenliği kapsamında süreç sahiplerinin yetkileri dahilinde erişim haklarının
tanımlı, kayıtlı ve güncel olma durumu.

ü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ü

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek
veya tüzel kişiyi,

ü

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Veri işleme faaliyetinin genel
anlamda “neden” ve “nasıl” yapıldığını belirleyen kişidir.

ü

İrtibat Kişisi: Kurumla iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi. İrtibat kişisi Veri
Sorumlusu’nun temsilcisi değildir. İrtibat kişisi Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip
olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir. (Veri Sahiplerinden gelecek soru ve
taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.)

ü

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ifade eder.
3.0

SORUMLUSU
Veri Sorumlusu

: ASARTECH ARGE TASARIM MÜHENDİSLİK A.Ş. (ASARTECH)

İrtibat Kişisi ve EYS Yön.Tem.: Macit ERENSOY
BGYS Ekip Lideri

: Aytunç POLAT

KYS Ekip Lideri

: Sena GÜLTEKİN

Hazırlayan

Kontrol eden

Onaylayan

Yönetim Sistemi içindeki tüm dokümanlar en son revize halinde bulunmakta olup, çıktısı alınan tüm dokümanlar kontrolsüz kopya olarak işlem görür.
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UYGULAMA

ASARTECH bünyesinde sahip olduğumuz şirketsel ve kişisel bilgilerin/verilerin gizliliğinin korunmasına büyük
önem veriyoruz. Bu kapsamda firmamızda gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak kendimizi sürekli yeniliyor, idari
ve teknik tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri yürütüyoruz. Gerek ISO 27001 BGYS, gerek 6698 sayılı KVKK
ve gerekse ilgili diğer yükümlü olduğumuz yasa, yönetmelik ve beklentiler çerçevesinde sahip olduğumuz
bilgi/veri varlıklarının farkındayız.
ASARTECH bünyesinde ilgili tüm taraflarımızın bizimle paylaştığı kritik/gizli bilgileri ve kişisel verileri bizim için
çok gizlidir. Gizli ve Çok Gizli kapsamındaki bilgi ve kişisel verilerimiz sadece yetkilendirilmiş çalışanlarımız ve ilgili
3. Taraflarımız tarafından toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve gerektiğinde silinmekte/imha edilmektedir.
Kişisel veriler ASARTECH bünyesinde çok gizlidir ve bu gizliliğe uygun hareket etmektedir. Kişisel verilere, şirket
içinde ve dışında ancak yetki verilmiş kişiler, kontrol altında tutularak ve faaliyetleri takip edilmek suretiyle
ulaşabilir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca sahip olduğunuz
haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye “http://asartech.com.tr” internet adresinden “KVKK Aydınlatma Metni” ne
ulaşabilir,

okuyarak

haklarınız

hakkında

bilgi

edinebilirsiniz.

Kişisel

verileriniz

ile

ilgili

taleplerinizi

“http://asartech.com.tr” internet adresinde bulunan “KVKK Kapsamında Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanmaları
İçin Başvuru Formu” nu doldurarak “Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı Teknopark İstanbul No:1/1/A/215
Pendik / Türkiye” posta adresine iletebilirsiniz.
ASARTECH ARGE TASARIM MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ
İstanbul Merkez
Adres
: Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı Teknopark İstanbul No:1/1/A/215 Pendik / Türkiye
Telefon / Faks : +90 216 514 57 97
E-mail
: info@asartech.com.tr
KEP Mail
: asartech@hs03.kep.tr
Mersis
: 0086104588300001
Ankara Şube
Adres

: Üniversiteler Mahallesi 1596 Cadde Hacettepe Teknokent 4. Ar-Ge Binası A Blok No: 95A/50
Çankaya / Ankara

Telefon / Faks : +90 216 514 57 97
E-mail
: info@asartech.com.tr
KEP Mail
: asartech@hs03.kep.tr
Mersis
: 0086104588300002
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