KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN ONAY BEYANNAMESİ
EK PROTOKOL
İşbu Ek Protokol ,yasal gelişmeler ışığında yasaya uyumluluk amacıyla,bir tarafta Argela Yazılım ve
Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Argela”) ile diğer tarafta ________________________
(“İşgören ve /veya Çalışan”) arasındaki yeni kurulacak ve/veya mevcut iş ilişkisi ve/veya iş
sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere aşağıdaki şekil ve şartlarla akdedilmiştir.
“Kişisel Veri(ler) :Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3/1(d) uyarınca ;kişisel veri,kimliği belli veya
belirlenebilir gerçek kiilere ilişkin her türlü bilgi (Ad-soyad,T.C. Kimlik numarası,Pasaport
numarası,fotoğraf,video,ses ve görüntü kaydı,doğum yeri-tarihi,medeni hal,cinsiyet gibi kimlik
verileriniz,adres,telefon numarası,e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,özgeçmişinize ilişkin
veriler,şirket bağlantılı finansal verileriniz,eğitim bilgileriniz,performans değerlendirmeleriniz,iş
sözleşmesi kapsamında edinilen yan haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerçek kişilere
ilişkin her türlü bilgi) anlamına gelmektedir.

Kişisel Veriler Korunması
Argela ,6698 sayılı Kişisel Verlerin 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 sözleşmeden doğan yükümlülüklerini etkileyebilecek sözleşme öncesi sağlık durumuna
ilşkin verileri,varsa maluliyetine ilşikin veriler,sabıka kaydı,sendika ve vakıf üyeliğine ilişkin
bilgiler,nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi üzerinde bulunan sağlık ve dine ilişkin bilgiler ve işe girişte ve
peryodik kontrollerde istenilen muayene ve tetkikler (AC filmi,HbA1c,hemogram,sedimentasyon,göz
muayenesi,AST,ALT,GGT,kreatin,TSH,görme keskinliği,glokom ve renkli görme testi) gibi kişisel sağlık
verileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verileri de bu kapsamda işlenmektedir.Bununla
beraber,işe girişi ile birlikte şirket işyeri hekimi tarafından Çalışan’a muayene yapılmakta;bu
kapsamda Çalışan’ın sağlık durumuna ilişkin konjenital/kronik hastalık,bağışıklama,tetanoz/hepatit vb
hastalık,fiziki muayene sonuçları,laboratuvar bulguları,şirket işyeri hekiminin Çalışan’a ait tanı ve
düşünceleri kayıt altında tutulmaktadır.Bu maddede sayılan esaslar çerçevesinde işlenen kişisel
sağlık verileri ancak gizlilik yükümlülüğü altındaki çalışan diğer yetkili kişiler tarafından işlenecektir.
Çalışan,Argela’nın faaliyetleri kapsamındaki etkinlik,eğitim,fuar vb. ortamlarda çekilen
fotoğraf,video,ses ve görüntü kayıtları ve diğer kimlik verisinin;reklam ve tanıtım amacıyla şirket içi
kapalı devre ekranlar,şirket dışı yazılı ve görsel basın ,dijital ve sosyal medya,reklam ajanslarıyla ve bu
alanda hizmet alınan diğer tedarikçiler ile paylaşılmasına,şirket resmi web sitesi,şirkete bağlı sosyal
medya hesaplarında ,diğer dijital,yazılı ve görsel mecralarda şirketin kendisi ve/veya hizmet alınan
tedarikçiler tarafından yayınlanmasına onay vermektedir. (muvafakat etmektedir)
Çalışan,Argela’nın hizmet verdiği veya aldığı üçüncü şahısların tesis,saha ve işletmelerine girişlerinin
sağlanması ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaları amacıyla kişisel verilerinin işlenmesine ve ilgili
üçüncü şahıslara ve/veya bunların işyeri hekimlerine aktarılmasına onay vermektedir.(muvafakat
etmektedir)
Çalışan, iç denetim,kontrol,mevzuata uyum süreçlerinin yürütülmesi amacıyla gerek duyulması
halinde,kişisel verilerinin işlenmesine Argela’nın yurt içi ve dışındaki doğrudan ve dolaylı

iştirakleri,ana ortakları,hissedarları ve bir sözleşme kapsamında denetim hizmeti aldığı profesyonel
hizmet sağlayıcılarla paylaşabileceğine onay vermektedir.(muvafakat etmektedir)
Çalışan’a ait kişisel veriler,Argela’nın bağlı bulunduğu ana hissedarı Türk Telekom A.Ş.’nin hisseleriyle
ilgili hisse planları ve/veya Argela hisseleri ve Argela kar paylaşımı programına katılım,değerlendirme
ve diğer tüm süreçlerinin yürütülmesi için işlenmekte,ilgili bankalara/finans kurumu ve diğer ilgili
tedarikçileri ile Argela’nın yurt içi ve dışındaki doğrudan vedolaylı iştiraklerine,ana
ortaklarına,hissedarlarına aktarılmaktadır.
Çalışanların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tüm diğer esaslar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir
parçası olan Argela –Kişisel Verlerin Korunması Politikası ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Politikası’nda düzenlenmiştir.
Çalışan,sürdürmekte olduğu görevi sebebi ile edindiği ve/veya edineceği; 3.kişilere,Argela’ya ve
çalışanlarına ilişkin ticari ve/veya gizli ve/veya kişisel verileri,bilmesi gerekleri dışındaki Argela
çalışanları da dahil olmak üzere ,hiç kimse ile paylaşmacağını ve görevinin gerekleri dışında bir amaç
için kullanmayacağını,Argela’ya ait olmayan veri depolama aygıtlarına kaydetmeyeceğini,bu bilgilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,bilgilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri
alacağını,gerektiğinde bu bilgileri kayıtlı oldukları evrak,dosya,CD,disket,hard disk,elektronik ortam
vb. gibi araçlardan geri dönüştürüllemeyecek şekilde sileceğini ve/veya yok edeceğini ve/veya
anonimleştireceğini ,bu yükümlülüklerine aykırı davranışın iş akdinin feshine geçerli sebep teşkil
edebileceğini ve bundan dolayı sorumlu olacağını bildiğini beyan ve taahhüt eder.

İşbu Ek Protokol uyarınca Çalışan:
Mevzuat değişiklikleri veya organizasyonel gereklilikler çerçevesinde güncellenebilecek Argela
Çalışanların Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Politika’yı kabul etmekte ve bunun gereklerini yerine
getirmeyi taahhüt etmekte,değişmesi halinde eğitimlere katılmayı kabul etmekte;yukarıda sayılanlar
ile birlikte tüm Kişisel Verilerin Argela tarafından işlenmesine ve Kanun ve sair mevzuat uyarınca
Argela’nın yurt içi ve dışındaki doğrudan ve dolaylı iştiraklerine,ana ortaklarına ve yukarda sayılanlarla
sınırlı olmaksızın gerekli olan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına onay vermektedir.(muvafakat
etmektedir)
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