
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Tarafımızca çalışanlar/ gerçek kişi müşteriler ve iş ortaklarına  ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. 
Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi 

  

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni 
durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba 
adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, 
hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, 
önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti 

İletişim Verisi 
Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim 
bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) 

Finansal Veri 

  

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra 
takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, 
asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık 
durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası 
poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, 
göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene 
formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, 
dernek/vakıf üyelikleri 

Eğitim Verisi 
Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim 
ve beceriler, CV, aldığı kurslar 

Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları 

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi 

  

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, 
imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık 
performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, 
aktivite bilgileri 

Aile ve Yakını Verisi 

  

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası 
cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının 
adı, soyadı ve telefon numarası 



Çalışma Verisi 

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe 
giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, 
TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil 
no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli 
sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, 
çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem 
tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, 

İzin Verisi 
İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, 
gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon 

Diğer 

  

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç 
lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, 
özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi 
bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen 
servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış 
logları, çalışan günlük aktivite verileri 

 


