EK-A
EK SÖZLEŞME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince akdedilen işbu Sözleşme (“Ek Sözleşme”)
tarafınızla akdedilen İş Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Madde 1. Kişisel Veri(ler): Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3/1(d) uyarınca; kişisel veri, kimliği belli
veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi (Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, Pasaport
numarası, doğum yeri – tarihi, medeni hal, fotoğraf, cinsiyet gibi kimlik verileriniz, adres, telefon numarası,
e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, özgeçmişinize ilişkin veriler, eğitim bilgileriniz, performans
değerlendirmeleriniz, iş sözleşmesi kapsamında edinilen yan haklar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi) anlamına gelmektedir;
Madde 2. Kişisel Verilerin Korunması
Mat Havuz Teknolojileri Anonim Şirketi- (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVK Kanunu”) anlamında Çalışan’ın Kişisel Verilerini ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini, kanun ve
sair mevzuatın uygulanması kapsamında işleyecektir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere; özellikle Çalışan’ın
görevi ile ilgili sunacağı sağlık raporları, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini etkileyebilecek
sözleşme öncesi sağlık durumuna ilişkin verileri, varsa maluliyetine ilişkin veriler, sabıka kaydı, evlilik
cüzdanı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi üzerinde bulunan sağlık ve dine ilişkin bilgiler, parmak izi ve işe
girişte ve periyodik kontrollerde istenilen muayene ve tetkikler (göz, kulak, burun, boğaz, deri, sindirim
sistemi, solunum sistemi, ürogenital sistemi, kas/iskelet sistemi, kardiyovasküler sistemi muayenesi ve
nörolojik, psikiyatrik muayene, radyolojik analizler, fizyolojik analizler, akciğer grafisi), ilaç kullanım
dökümü gibi kişisel sağlık verileri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel nitelikli kişisel verileri
de bu kapsamda işlenmektedir. Bununla beraber, işe girişi ile birlikte şirket doktoru tarafından Çalışan’a
muayene yapılmakta; bu kapsamda Çalışan’ın sağlık durumuna ilişkin fiziki muayene sonuçları, laboratuvar
bulguları, şirket doktorunun Çalışan’a ilişkin tanı ve düşünceleri tutulmaktadır. Bu maddede sayılan esaslar
çerçevesinde işlenen kişisel sağlık verileri ancak gizlilik yükümlülüğü altındaki çalışan diğer kişiler
tarafından işlenebilecektir. Çalışan yukarda sayılan kişisel verilerinin veya özel nitelikli kişisel verilerinin iş
akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yasadaki esaslar çerçevesinde
toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına muvafakat etmektedir.
Çalışan, kişisel verilerinin veya özel nitelikli kişisel verilerinin memnuniyet hikâyelerinin yayınlanması,
özlük dosyasının oluşturulması, acil durumlarda çalışan kan grubu bilgisinin ve iletişim kişisi bilgisinin
tutulması, çalışanın sisteme tanımlanması, bordro işlemlerinin yürütülmesi, bireysel emeklilik sistemi ve
otomatik katılım, hayat ve özel sağlık sigortası yapılması, işten çıkış işlemlerinin yapılması, işe girişçıkışların takip edilmesi, güvenlik çalışanı bildiriminin yapılması, çalışan yaralanmaları takibinin yapılması
amacıyla işlenmesine muvafakat etmektedir.
Bununla birlikte, çalışan, İşveren’in elektronik veya elektronik olmayan yollarla, kişisel verilerini veya özel
nitelikli kişisel verilerinin istatistiklendirilmesi amacıyla ilgili tedarikçi ile, Şirket ve iş ortaklarına sistem
yetkilerinin verilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki bütün ticari ortaklarına, grup şirketlerine, iş
ortaklarına, tedarikçilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketin işbirliği içerisinde olduğu diğer şirketler ile
tüzel ve gerçek kişilerle, özel sağlık sigortası yapılması amacıyla ilgili sigorta şirketi ile, hayat sigortası
yapılması amacıyla ilgili şirket ile, servis ayarlanması amacıyla ilgili servis firması ile, giriş çıkış kartının
tanımlanması amacıyla ilgili şirket ile, otopark kullanımının takibi amacıyla ilgili otopark firması ile,
çalışana kartvizit çıkarılması amacıyla ilgili matbaa şirketi ile, kıyafet tedarik edilmesi amacıyla ilgili tedarik
firması ile, hasarlı malzemenin iş yeri dışına çıkarılmasının takibi amacıyla ilgili tesisatçı ile, güvenlik

çalışanının bildiriminin yapılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile, özel güvenlik personele mali
sorumluluk sigortası yapılması amacıyla ilgili sigorta şirketi ile paylaşılmasına muvafakat etmektedir.
Çalışanların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tüm diğer esaslar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası
olan Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Çalışan Aydınlatma Metni’nde
düzenlenmiştir.
Çalışan, mevzuatın gereklilikleri veya organizasyonel gereklilikler çerçevesinde değişebilecek Şirketimiz
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Çalışan Aydınlatma Metnini kabul etmekte ve bunun
gerekliliklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması başlıklı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10.maddesi uyarınca,
Açık rıza metnini okudum ve anladım. Özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel
verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve sair
mevzuat uyarınca gerekli olan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık
rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve Çalışan Aydınlatma
Metnini okuduğumu ve anladığımı;
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