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KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stajyer Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin
Aydınlatma Metni
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü. (bundan böyle “KEGM” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız
kişisel verileriniz veri sorumlusu KEGM tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Tarafımıza
yaptığınız staj başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin
olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") 10 uncu madde uyarınca
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatıyla KEGM olarak
sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu metinde: KEGM’ye yaptığınız staj başvurunuza ilişkin olarak
staj başvuru sürecinin genelinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer
almaktadır.
KEGM’nin pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz
dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle KEGM’ye yapacağınız başvurularda
ve paylaşacağınız özgeçmişlerde aşağıda belirtilen veya pozisyona uygunluğunuz için gerekli
olanın dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri,
dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı rica ederiz.
1. İşlenecek Kişisel Verileriniz Nedir?
KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. KEGM, stajyerlerinin kişisel veya özel nitelikli kişisel
verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir,
sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin
öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi
ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık
verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;
-

Kimlik; Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, kimlik fotokopisi
İletişim; Adres, telefon numarası, e-posta
Özlük; Öğrenci belgesi
Risk yönetimi; Sigorta belgesi
Finans; ödeme dekontu, banka hesap bilgileri
Mesleki deneyim; öğrenim durum bilgisi, yabancı dil bilgisi, staj başarı belgesi
Görsel ve işitsel kayıtlar; Fotoğraf, kamera kayıtları, ses kayıtları
Fiziksel mekan güvenliği; Kamera görüntüleri
Diğer : HES Kodu

verilerini ifade etmektedir.

1.1. CCTV Kapalı Devre Kamera Sistemlerine İlişkin Açıklama

KEGM tarafından fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla toplanan kapalı devre
kamera kayıtları KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde, KEGM ile iş ilişkisi içerisinde olan veya KEGM’yi ziyarete gelen
kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve KEGM’ye ait lokasyonların
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fiziki güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde, çalışanların, ziyaretçilerin, stajyerlerin ve
demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka
aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir.
Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir
Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel
verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki
sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Elde Edip Hangi Amaçla İşlemektedir?
Toplanan kişisel verileriniz KEGM’ye faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve hizmet kalitesini
artırması ve KVKK 5 inci ve 6 ıncı maddelerde belirtilen şartlar dahilinde;
-

Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
Fiziksel mekan güvenliğinin temini
Stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
Stajyer başvuru süreçlerinden başlayarak ölçme ve yerleştirme sürecine kadar geçen
aralıkta iletişim faaliyetlerini temini

amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir.
KEGM mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde; tarafınızca doldurulan
“staj başvuru ya da kurum tanıtım eğitim” formunun elden veya mail olarak iletilmesi yoluyla
işyerimizi ziyaret ettiğiniz takdirde güvenlik kameraları ile otomatik olan ve/veya otomatik
olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir.
KEGM tarafından fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla toplanan kapalı devre kamera
kayıtları KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde, KEGM ile iş ilişkisi içerisinde olan veya KEGM’yi ziyarete gelen kişilerin hukuki,
teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve KEGM’ye ait lokasyonların fiziki güvenliğinin
sağlanması amaçları dahilinde çalışanların, ziyaretçilerin, müşterilerin ve demirbaşın
güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti
ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir ve ne kadar süre muhafaza
edilmektedir?
Yukarıda belirtilen yöntemlerle staj sürecinize ilişkin kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “ilgili
kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
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4. KVKK 11 inci madde kapsamında haklarınız nelerdir?
KVKK 11 inci madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,
-

-

-

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

hakkınız bulunmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, KEGM tarafından hazırlanan bilgi
talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi
belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine
getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
Unvan: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Adres: Beylerbeyi Mah., Abdullahağa Cad. 16/A, 34676 Üsküdar/İstanbul
E-Posta: kvkk@kiyiemniyeti.gov.tr

