KAMUTECH YAZILIM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI E-BORDRO
SİSTEMİNE GİRİŞ AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kamutech Yazılım Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (Kamutech olarak
anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.
Amaç
Kamutech, kişisel verilerinizin 6698 sayılı KVK Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde
işlenmesini ve korunmasını amaçlamaktadır.
Kamutech tarafından sunulan E-Bordro hizmeti, sizleri veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları
faydalandıracak bir hizmettir. Sisteme giriş için bildireceğiniz kişisel veriler; Kamutech tarafından
‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla;
•
•

Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü şekilde,
Kamutech’e bildirilen şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini korumak
kaydıyla saklanacaktır.

Kamutech, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını
sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla üst düzey güvenlik tedbirleri almaktadır.
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan kişisel veriler, iscibordro.com bağlantısına girmeniz ve
işlem yapmanız durumunda elde edilecektir.
İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Verisi
İletişim Verisi

Kişisel Verinin İçeriği
Ad- Soyad, TC Kimlik Numarası
E-Mail Adresi, Telefon Numarası

Kişisel Verilerin Toplanması ve Saklanma Usulü
Kamutech, iscibordro.com internet sitesine erişim sağlayan kişilerin paylaşmış olduğu Ad- Soyad, T.C.
Kimlik No ve iletişim bilgisini;
a) iscibordro.com internet sayfasının kullanılması,
b) Kamutech tarafından sunulan bordro görüntüleme hizmetinin sunulması, iş
organizasyonumuz, şirket olarak hizmet sözleşmemizde yer alan hükümleri yerine getirmek,
c) Sizleri veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları sunduğumuz bordro, yıllık izin, kıdem
görüntüleme hizmetinden faydalandırmak,
d) Kullanıcı hesap tanımlamalarının yapılabilmesi,
e) Kamutech’in hizmetlerini geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati
gereği web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak
toplamaktadır.
Kişisel verilerin saklanma yöntemi; Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda
saklanacaktır. Kamutech tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları

ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve
zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri
uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile
gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir
süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre
sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Kamutech
veri akışlarından çıkarılacaktır
Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kamutech, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde işleyecektir.
Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin
alınacaktır.
Kişisel Verileriniz, Kamutech tarafından belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir.
Ürün ve hizmetlerimizin sunulması, (yukarıda detaylandırdığımız toplama amaçlarının tamamı işleme
amaçları için de geçerlidir.) müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle ticari faaliyetlerimizin
sürdürülebilmesi ve İşletmemizin meşru menfaatlerinden doğan gereklilikler nedeniyle kişisel ve ticari
veri kaydının tutulması;
İşletmemizin sunduğu ürünler hakkında bilgilendirme amaçlı kısa mesaj ve mail gönderimleri için
kişilerin açık rızası ile kişisel veri kaydının tutulması;
Sunulan ürün ve hizmetler özelinde kullanıcı hesap tanımlamalarının yapılabilmesi,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin
sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz; güvenliğiniz ve şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmek
amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla
sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya
kuruluşlar, Kamutech nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler ve temsilcilerimize
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile
paylaşılabilir.
KVKK'nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız;
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini
isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle
Kamutech'e iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi
bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen
diğer yöntemler ile gönderebilir veya alihikmet.ugurlu@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı
olarak iletebilirsiniz.

