KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA TAAHHÜTNAME
1.
İşbu Taahhütname ……………. Adresinde mukim Sistem Teknik Endüstriyel Fırınlar
Ltd. Şti. (bundan sonra Sistem Teknik olarak anılacaktır) , ile .............................. adresinde
mukim …………...........(bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile arasında akdedilmiştir.
Bu metin tarafların arasında önceden bir sözleşme var ise onun ayrılmaz bir parçası olup, işbu
taahhütnamede yer almayan hususlarda, Sözleşmedeki hükümler aynen geçerlidir. İşbu
taahhütname yer alan yükümlülükler taraflar arasındaki tüm ticari ilişkilerde uygulanacak olup,
yükümlülükler sözleşme sona erdikten sonra da devam edecektir.
2.
Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVK Kanunu”
olarak anılacaktır) dâhil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm uygulanabilir
kanunlara, düzenlemelere, kurallara uyduğunu ve sözleşme sona erse dahi uymaya devam
edeceğini ve bunların ihlal edilmesine sebep olmayacağını taahhüt ve garanti etmektedir.
3.
Şirket ve çalışanları aracılığı ile öğrendiği veya elde ettiği herhangi bir kişisel veriyi,
işin gereğinin yerine getirilmesi için gerekenler dışında, Sistem Teknik’in önceden alınmış açık
yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ya da ifşa etmeyecek ve amacı dışında
kullanmayacak; kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka
aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Bu
yükümlülük iş ilişkisi sona erdikten sonra da devam edecektir.
4.
Sistem Teknik’in, Şirket ile paylaşmış olduğu Kişisel Veriler’in tamamen Sistem
Teknik’in mülkiyetinde olduğunu, söz konusu Kişisel Verileri yalnızca işbu sözleşme
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile ve bu yükümlülükleri yerine
getirmek için zorunlu olduğu müddetçe, bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak KVK
Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde işleyeceğini ve amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edeceğini, Kişisel Verileri hiçbir hal ve şartta Sistem Teknik’in yazılı onayı
olmaksızın üçüncü kişilerle ve yurtdışı ile paylaşmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.
5. Şirket, Sistem Teknik’in iletebileceği kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden,
genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinin, yurt içinde ve yurt dışına aktarılması da dahil,
işlenmesine dair açık rızayı mevzuata uygun olarak temin ettiğini ve ilgili kişileri kişisel verilerin
toplanması esnasında KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirdiğini beyan ve
taahhüt eder.
6.
Şirket, taraflar arasındaki sözleşmenin ifası için üçüncü kişileri görevlendirmesi
halinde, üçüncü kişilerin KVK Kanun konusunda bilgilendirildiğini, gerekli bilgi güvenliği
denetimini sağlayacağını ve üçüncü kişilerden alınması gereken taahhütleri ve üçüncü kişilerce
alınması gereken güvenlik tedbirlerini belirleyeceğini ve denetleyeceğini, üçüncü kişilerin tüm
eylemlerinden sorumlu olduğunu ve Sistem Teknik’in bu sebeple doğan her türlü zararını derhal
tazmin edeceğini taahhüt eder.
7.
Şirket, tarafından işlenen kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak elde
edilmesi halinde, bu durumu Sistem Teknik’e derhal, her halükarda en geç 24 saat içinde, tüm
boyutlarıyla yazılı olarak bildirecek ve Sistem Teknik tarafından talep edilen tüm bilgi ve
belgeleri sağlayacaktır. Şirket, bu gibi bir durumda mevzuatta yer alan başkaca bildirim
yükümlülüklerini de tam ve zamanında yerine getireceğini taahhüt eder.
8.
Şirket, işbu taahhütname kapsamında yer alan yükümlülüklerini ihmali, kusurlu veya
kasıtlı bir şekilde ihlal etmesi halinde, Sistem Teknik’in maruz kalabileceği idari ve/veya cezai

ve/veya hukuki yaptırım nedeni ile uğrayacağı her türlü zararı ilk talep halinde derhal
ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
9.
Sistem Teknik, Şirket’in işbu Taahhütname’yi ihlal etmesi halinde, taraflar arasındaki
sözleşmesel ilişkiyi derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
Taahhütname’den kaynaklanan ihtilafların hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri yetkilidir.

