Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
–
–
–

Kanun, 7 Nisan 2016’da; yap4rımlar 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girdi.
Avrupa Birliği DirekDﬁ 95/46 esas alındı.
İçeriği:
•
•
•
•

Veri işleme ilkeleri ve sorumlular
Veri işleme kuralları (açık rıza ve isDsnalar)
Verilerin silinmesine ilişkin kurallar
Üçüncü kişiler ve yurtdışına veri aktarım

• Kişilerin hakları ve bilgilendirilmesi
• Verilerin güvenliğinin sağlanması
• Şikayetler ve yap4rımlar

–
–

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ocak 2017’de kuruldu.
İkincil düzenlemeler taslak olarak kamuoyu görüşüne sunulmaya başlandı.
– Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı
– Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale GeDrilmesi Hakkında Yönetmelik
Taslağı

Taslak Yönetmeliklerin Kapsamı
– Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı
–
–
–

veri sorumluları sicilinin oluşturulması,
sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin kurallar,
kişisel veri işleme envanteri ve kişisel veri saklama ve imha poliDkası oluşturulması
gerekliliği.

– Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale GeDrilmesi Hakkında
Yönetmelik Taslağı
–
–
–
–

kişisel verilerin silinmesi gerekDren sebepler,
kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin ilkeler,
kişisel veri saklama ve imha poliDkasının kapsamı,
kişisel verilerin silinmesi ve anonim hale geDrilmesi ve ilgili süreler.

Veri İşleme İlkeleri
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
• Doğru ve gerek6ğinde güncel olma
• Belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme
• İşlendikleri amaçla bağlan>lı, sınırlı ve ölçülü olma
• İlgili mevzuaBa öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Diğer Kurallar
• Veri işleme kuralları (açık rıza ve is6snalar)
• Verilerin silinmesine ilişkin kurallar
• Üçüncü kişiler ve yurtdışına veri aktarımı
• Kişilerin hakları ve aydınlatma yükümlülüğü
• Güvenlik tedbirleri

İç Soruşturma
– Bir şirkeDn hukuka, şirkeDn iç poliDkalarına aykırı veya eDk dışı bir faaliyeben
şüphelendiği veya bu konuda herhangi bir duyum aldığı durumlarda, iddiaların
gerçekliğini değerlendirmek adına şirket içinde gerçekleşDrilen incelemelerdir.
– Bu soruşturmalar genel olarak aşağıdakileri kapsar:
–

iddia sahipleri, eDk dışı veya kanuna aykırı akDviteye dahil olduğu iddia edilen kişilerle ve
konu hakkında bilgisi olabilecek diğer çalışanlarla görüşmeler,

–

şirkeDn decer ve ﬁnansal kayıtlarını, çalışanların e-postaları ve diğer yazışmalarını
incelenmesi.

– Bu soruşturmaların sonucunda, eDk dışı veya hukuka aykırı davranışlarda
bulunan çalışanlara karşı ilgili yap4rımlar uygulanmalı ve bu Dp ﬁillerin
tekrarlanmaması adına ilgili adımlar a4lmalıdır.

İç Soruşturmaların Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
• İç soruşturma kapsamında çalışanların ve üçüncü kişilerin kişisel
verileri sıklıkla işlenmekte ve özellikle belge ve ileDşimleri
denetlenebilmektedir.
• İhlaller Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde idari para cezası ve
ceza mahkemeleri nezdinde de ceza davasının konusu haline
gelebilecekDr.

Pra>k Çalışma
• Basiret A.Ş.’nin Almanya’da bulunan ortak şirkeD, Fransa vatandaşı Genel Müdür
Joseph K’nın ihaleye aracı kullanarak fesat karış4rdığı şüphesi üzerine Basiret
A.Ş.’de bir iç soruşturma başlatmaya karar verir ve bilgisayar ile yazışma
incelemesini yürütmek üzere bir İngiliz şirket ile anlaşır. İç soruşturma bulguları
üzerine Genel Müdür Joseph K işten çıkarılacak4r.
Sorular
1. ŞirkeDn ana hissedarının Alman, Genel Müdür K’nın Fransız olması, söz konusu ülke kanunlarının
uygulanmasına yol açar mı?
2. İç soruşturma başla4lmadan önce kişisel veri hukuku açısından a4lması gereken temel adımlar
nelerdir?
3. Genel Müdür K’nın belge ve yazışmalarının incelenmesi, K bilgilendirilmeden ve/veya rızası
alınmadan yapılabilir mi?
4. Belge ve yazışmalarının incelenmesi, İngiliz ﬁrma tarajndan yürütülebilir mi? İç soruşturma
bulguları, Almanya’ya aktarılabilir mi?

