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1. AMAÇ

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nda yer alan “Veri Sorumlusunun 
Aydınlatma Yükümlülüğü” uyarınca, kişisel verilerin alınma yöntemleri, işlenmesi ve arşivi 
konusunda bilgilendirmek.

2. KAPSAM

Bu talimat bütün NSL Teknoloji ve İştirak çalışanlarını kapsamaktadır.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimattan bütün NSL Teknoloji ve İştirak çalışanları sorumludur.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

-

5. TALİMAT

6. Personelin iş süreçlerinde kullanmakta olduğu E-Posta, Online Fax ve Dış hat telefon 
görüşmeleri kalite standartları çerçevesinde otomatik olarak kaydedilir ve arşivlenir.

7. ARGE Merkezi çalışanlarının çalışma saati denetimleri için uygulanan kapı denetim 
sisteminde personelin giriş çıkış saatleri isim ve soyisim ile birlikte kaydedilerek arşivlenir.

8. Şirket binası içinde ve bahçesinde bulunan kameralar güvenlik amacı ile 7/24 kayıt yapar 
ve arşivler.

9. Personelin şirket ağında ve misafir hatta yaptığı tüm internet çıkışları “5651 İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında kaydedilerek arşivlenir.

10. Şirket bilgisayarlarında meydana gelen tüm Virüs tehditleri Antivirüs sunucusu tarafından, 
önlem ve koruma amacı ile kaydedilerek arşivlenir.

11. Personelden alınan kimlik bilgileri ( TC kimlik, Adres, Telefon, Vesikalık Fotoğraf vb. tüm 
kişisel veriler. ) Mali ve İdari İşler departmanında depolanır.

12. Personelin, çalışılan süre içinde derlediği tüm bilgiler, materyaller, programlar ve 
dokümanlar, bilgisayar sistemleri içerisinde saklanan veriler, donanım/yazılım ve tüm diğer 
düzenleme ve uygulamalar ile çalışma süresi içerisinde yapmış olduğu bütün işler şirket 
verisidir.

13. Personelin kendi dikkatsizliği, tedbirsizliği ve BGYS Politikalarının ihlali sonucu şirket 
bilgisayarında meydana gelebilecek kişisel veri kayıplarından NSL Teknoloji sorumlu 
değildir.
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5.1 UYGULAMA 

 Yukarıda listelenen tüm veriler NSL Teknoloji bünyesinde arşivlenir ve üçüncü şahıs veya 
kurumlar ile paylaşılmaz.

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ( BGYS ) politikalarında açıkça belirtildiği üzere şirket 
bünyesinde bulunan tüm veri kaynaklarının güvenliği erişim denetim sistemi ile 
sağlanmaktadır.

 Kişisel veri aydınlatma metinleri ile ilgili detaylı bilgiyi www.nesilteknoloji.com web 
sitesinden inceleyebilirsiniz.

http://www.baykon.com/

