
 

   
 

 

LAZZONİ MOBİLYA SANAYİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 

ÇALIŞANLAR İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

İşbu “Çalışan Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri 

sorumlusu LAZZONİ MOBİLYA SANAYİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ (‘’Lazzoni’’ veya “Şirket”) tarafından 

kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği  

Kişisel verileriniz, Çankırı Bulvarı No:49 Balıkhisar Mevkii Ofis ve İşyeri Akyurt/ANKARA adresinde mukim, Lazzoni 
tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve 

güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları dahilinde; 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket tarafından 

çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, çalışanların maaş ödemelerinin sağlanması, 

çalışanlara Şirket bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan hakların ve ekipmanların sağlanması ve kayıt altına 
alınması, çalışanların SGK bildirimlerinin ve ödemelerinin yapılması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan 

güvenliğinin sağlanması, Şirket’in iç denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi ve çalışanlar ile ilgili iş 

organizasyonun sağlanması kapsamında işlenebilecektir. 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda 

açıklanmıştır.  

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi 

Adı, soyadı, t.c. kimlik numarası, sicil no, medeni durumu, doğum tarihi, uyruk, unvan, pasaport 

numarası, sürücü belge numarası, nüfus cüzdanı seri no, imza, aile sıra no, anne - baba adı, cilt 
no, cinsiyet, ülke, doğum yeri, imza, nüfusa kayıtlı olduğu il-ilçe-mah. köy, , sosyal güvenlik no 

Kişisel verinin işlenme 

amacı 

4857 sayılı iş kanunu, yönetmelikler, bakanlık emirleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca 

faaliyetlerin mevzuata uygun yerine getirilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışan 

sicilinin oluşturulması, Erişim yetkilerinin düzenlenmesi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin 

planlanması ve icrası, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Ücret bordrosunun 

düzenlenmesi ve tanzimi, Fazla mesai ücretlerinin hesaplanması,  Personel için gerekli olan 

kurumsal bildirimlerin sağlanması, Personel ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Çalışanlara iş 

görme amaçlı araç/gereç/ekipmanının temini ve tahsisi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,  

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, Mal/hizmet satış ve operasyonların yürütülmesi, Çalışanların 

ve özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Çalışanların maaş 

ödemelerinin sağlanması, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Ürün/hizmetlerin pazarlama 

süreçlerinin yürütülmesi, SGK bildirimlerinin yapılması, Zorunlu BES bildirimi ve ödemelerinin 
yapılması, Personelin hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, Şirket’in iç 

denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve 

yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve takibi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi 

şirket’in ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş 

süreçlerindeki güvenliğin temini, Yazılım altyapısı satın alım ve teklif alma süreçlerinin 

yürütülmesi,  Yıl sonu ürün sayım ve stok kontrollerinin sağlanması, Tedarik zinciri yönetim 

süreçlerine destek sağlanması, Ürün stok ve tedarik planlamasının yapılması, Hammadde ve ürün 

kontrollerinin sağlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi, İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin 

yürütülmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Şirket ve çalışan güvenliğinin 

sağlanması, Tebligat bilgilerinin ilgili kişiye yapılabilmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının 

güvenliğinin temini, İlgili kişilere araç tahsisi, Araç takip sisteminin tanımlanması, Performans 
değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Ekipman teslim tutanaklarının düzenlenmesi, Toplu 

bilgilendirme ve duyuru faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Çevre denetim ve kontrollerinin 

sağlanması, Müşteri ilişkileri yönetiminin yapılması, Müşteri taleplerinin alınması, taleplerinin 

cevaplanması ve değerlendirilmesi ,Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, 
Müşteri ve ülke ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,  Proje kontrol ve planlamalarınn yapılması, 

Teknik servis hizmetinin ilgili kişilere sağlanması, Müşteri memnuniyeti anket sonuçları bazlı 

çalışan performans değerlendirmesinin yapılması, Marka uyum kontrollerinin sağlanması, Seriye 

giriş işlemlerinin yapılması, Üst yönetim raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Hedefleme 



 

   
 

ve yönetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Ürün fotoğraf çekiminin yapılması, Ürün 

kataloglarının oluşturulması, Reklam/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, Covıd-19 virüs 

salgını ile ilgili olarak şirket ve çalışanların sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması, Covıd-19 
virüsüne ilişkin belirtileri taşıyan kişilerin bilgilendirilmesi, Covıd-19 virüsünün yayılmasını 

önlemek amacıyla yetkili kişi, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin 

gerçekleştirilmesi, Kamu sağlığının korunması. 

 

Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi 

Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi 

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

4857 sayılı İş Kanunu, yönetmelikler, Bakanlık emirleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca 

faaliyetlerin mevzuata uygun yerine getirilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Eğitim 

faaliyetlerinin yürütülmesi insan kaynakları operasyonlarının takibi, çalışanlar için iş akdi ve 

mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışan sicilinin oluşturulması, 
çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi erişim yetkilerinin 

düzenlenmesi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, personel için gerekli olan 

kurumsal bildirimlerin sağlanması, personel ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Fiziksel 

mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirket nezdindeki 

faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Personelin etkin yönetilmesi, Şirket 

tarafından yürütülen iş ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili iş birimleri tarafından gerekli 
çalışmaların yapılması, Bu kapsamda buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Personelin ve alt 

çalışan konumundaki personelin özlük dosyasının tutulması ve bununla ilgili işlemlerin 

düzenlenmesi, çalışanların maaş ödemelerinin sağlanması, Finans ve muhasebe işlemlerinin 

yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış, tanıtım ve operasyonlarının 

yürütülmesi, Zorunlu BES bildirimi ve ödemelerinin yapılması çalışanların çalışma durumunun 

kontrolü ,çalışana Şirket’in iş süreçlerini yürütebilmesi için teknik ekipman sağlanması ve bunun 

kayıt altına alınıp raporlanması, Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, talep şikayetlerin takibi, 

Şirket’in iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği 

süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Yetkili kişi ve kuruluşları bilgi 

verilmesi, Yazılım altyapısı satın alım ve teklif alma süreçlerinin yürütülmesi,  Yıl sonu ürün 

sayım ve stok kontrollerinin sağlanması, Tedarik zinciri yönetim süreçlerine destek sağlanması, 

ürün stok ve tedarik planlamasının yapılması, Hammadde ve ürün kontrollerinin sağlanması, 
Tebligat bilgilerinin ilgili kişiye yapılabilmesi, Toplu bilgilendirme ve duyuru faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi, Müşteri ilişkileri yönetiminin yapılması üretim planlamasının yapılması, 

müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, 

Müşteri ve Ülke Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi,  Proje kontrol ve planlamalarınn yapılması, 
teknik servis hizmetinin ilgili kişilere sağlanması, Ürün yönetim süreçlerinin yürütülmesi, Marka 

uyum kontrollerinin sağlanması, Seriye giriş işlemlerinin yapılması, mal üretim ve operasyon 

süreçlerinin yönetilmesi ve planlanması, ürün fotoğraf çekiminin yapılması, Ürün kataloglarının 

oluşturulması, Reklam/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşmelerin kurulması ve ifası 

 

Kişisel Veri Kategorisi Finans 

Ücret bilgileri, banka hesap bilgileri, müşteri no, ıban no, hesap no, banka hesap hareketleri, 

malvarlığı bilgisi,  

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin 

yürütülmesi, İş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar 

için yan hak ve menfaat sağlanması, Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, Mevzuattan doğan 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve 

muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İnsan kaynakları 

süreçlerinin planlanması, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin 
yürütülmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi Hukuki İşlem  

Sözleşme, bilgi güvenliği ve gizlilik taahhütnameleri, rekabet yasağı bilgisi, yetkili kurumlardan 
gelen yasal evrak bilgisi, icra dosya bilgileri, dava dosya bilgileri, adli makamlarla 

yazışmalardaki bilgiler, bilgi güvenliği taahhütnameleri, icra maaş haczi ve nafaka bilgileri, 

mahkeme tutanakları, sözleşme, polis tutanakları, yasal takip bilgisi, dava dosyasındaki bilgiler 



 

   
 

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Özlük dosyasının oluşturulması, Mevzuattan kaynaklı 

yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin 
yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin 

yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kategorisi 

Sağlık Bilgileri 

Sağlık bilgisi (işe girişe engel bir hastalığının/engelinin olmadığı gerekçesi ile), kan grubu bilgisi, 
istirahat ve izin bilgileri, aşı bilgileri, test sonuçları, ateş ölçümü ve HES bilgisi, ayrıca işe girişe 

engel bir hastalığının/engelinin olmadığı gerekçesi ile sağlık raporları 
 

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin 

yürütülmesi, Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, SGK ödemelerinin gerçekleştirilmesi, insan 

kaynakları süreçlerinin planlanması, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, 

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Saklama ve arşiv 

faaliyetlerinin yürütülmesi, COVID-19 salgınının önlenmesi açısından gerekli tedbirlerin 

alınması, Kamu sağlığının korunması, COVID-19 virüsüne ilişkin belirtileri taşıyan kişilerin 

bilgilendirilmesi, COVID-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yetkili kişi, kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin gerçekleştirilmesi, Kamu sağlığının korunması, İş 

sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kategorisi 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri  

Adli sicil kaydı. 

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

Hukuk işlerinin takibi, çalışanların uygun pozisyonda değerlendirilmesi, insan kaynakları 

süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin 
yürütülmesi 

 

Kişisel Veri Kategorisi Mesleki Deneyim 

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, öğrenim durumu, eğitim 

ve beceriler, mezun olunan okullar ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, seminer ve kurslar, 

bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgileri, , iş tecrübesi, çalışma durumu ve unvanı, iş 
tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler, mal beyanı 

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

Çalışan ile ilgili iş organizasyonun sağlanması, Şirket nezdindeki faaliyetlerde çalışanın görev ve 

yetkilerinin belirlenmesi, personelin etkin yönetilmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan 

kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri 

süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması,  Çalışanın özlük dosyasının 

tutulması ve bununla ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut 

olarak belirlenebilmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerini yürütülmesi, İnsan 

Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi zorunlu BES bildirimi ve ödemelerinin yapılması 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri 

Fotoğraf, güvenlik kamerası görüntüleri,  

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

İnsan Kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve süreçlerin planlanması, Çalışanlar için iş akdi ve 

mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri 

süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / 

denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili 

kurum ve kuruluşlara bilgilendirmede bulunulması, Çalışanların işe giriş çıkış kayıtlarının 

tutulması, Denetim ve güvenliğin sağlanması, Şirket faaliyetlerinin kamuya basın ve yayın 

yoluyla duyurulması, Şirket web sitesine veya basına servis edilen haberlerin girilmesi. 

 

 



 

   
 

Kişisel Veri Kategorisi İşlem Güvenliği 

Internet erişim kayıt log'ları (şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi 

bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri, çerez 
bilgileri (çalışanların kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb) 

 

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata 

uygun yürütülmesi iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Veri sorumlusu operasyonlarının 

güvenliğinin temini, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Yönetim faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

 

Kişisel Veri Kategorisi Özlük 

Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, 

özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları sgk dökümleri,  

işe giriş ve çıkış tarihi, departman, bölüm, pozisyon, raporlama yaptığı kişi, işten ayrılış nedeni 
 

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

4857 sayılı İş Kanunu, yönetmelikler, Bakanlık emirleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca 

faaliyetlerin mevzuata uygun yerine getirilmesi, Şirket personelinin işe alınması, insan kaynakları 

süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi / 

denetimi, Personel ve alt çalışan konumundaki personelin özlük dosyasının oluşturulması,İşten 

çıkış süreçlerinin yürütülmesi, Çıkış mülakatının yapılması, Çıkış mülakat formunun 

düzenlenmesi ve onaylanması, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Denetim / 

etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, İç denetim/ soruşturma / 

istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İnsan kaynakları 

süreçlerinin planlanması, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin 

yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 
 

 

Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği 

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları 

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 

Fiziksel mekân güvenliğinin temini, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ziyaretçi 

kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Bilgi güvenliğinin sağlanması, Çalışanlar için iş akdi ve 

mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri 
süreçlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin 

planlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin 

yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi, Fazla mesai ücretlerinin hesaplanması, Zorunlu bes işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 

takibi, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

 

Kişisel Veri Kategorisi Çalışan Bilgisi 

Masraf bilgileri, izin talep formları, seyahat talepleri, yurt dışı çıkış için vize talep formları, aile 

yakın bilgileri, çocuk sayısı, evlilik belgesi, doğum belgesi, ölüm kağıdı 

Kişisel Verinin İşlenme 

Amacı 
İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması, İzin süreçlerinin yönetimi ve takibi, Çalışan ile ilgili iş 

organizasyonun sağlanması, Şirket nezdindeki faaliyetlerde çalışanın görev ve yetkilerinin 

belirlenmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Denetim / etik faaliyetlerinin 

yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin 

yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 

saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Çalışanın özlük dosyasının tutulması ve bununla 

ilgili işlemlerin düzenlenmesi, Çalışanın hak ve yükümlülüklerinin somut olarak belirlenebilmesi, 

Çalışanların şirket bünyesinde prim, teşvik, yol, araç tesisi, yemek gibi yan haklarının 

belirlenmesi ve yönetilmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerini yürütülmesi, 

Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş 

süreçlerindeki güvenliğin temini, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, yetkili 

kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 



 

   
 

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere 

uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirket tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. 

maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı 

sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.  

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi 

Adı, soyadı, t.c. kimlik numarası, sicil no, medeni durumu, doğum tarihi, uyruk, unvan, pasaport 

numarası, sürücü belge numarası, nüfus cüzdanı seri no, imza, aile sıra no, anne - baba adı, cilt 

no, cinsiyet, ülke, imza , sosyal güvenlik no 

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları  

Yurt dışı aktarım  Yurt dışına aktarım yapılıyor.   

 

Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi 

Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi, doğum yeri, il ve ilçe nüfus kayıt bilgisi 

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iştirakler, yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları  

Yurt dışı aktarım  Yurt dışına aktarım yapılıyor.   

 

Kişisel Veri Kategorisi Finans 

Ücret bilgileri, banka hesap bilgileri, müşteri no, iban no, hesap no, banka hesap hareketleri, 

malvarlığı bilgisi. 

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları  

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor 

 

Kişisel Veri Kategorisi Hukuki İşlem  

Sözleşme, bilgi güvenliği ve gizlilik taahhütnameleri, rekabet yasağı bilgisi, yetkili kurumlardan 

gelen yasal evrak bilgisi, icra dosya bilgileri, dava dosya bilgileri, adli makamlarla 

yazışmalardaki bilgiler, bilgi güvenliği taahhaütnameleri, icra maaş haczi ve nafaka bilgileri, 

mahkeme tutanakları, sözleşme, polis tutanakları, yasal takip bilgisi, dava dosyasındaki bilgiler 

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları  

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kategorisi 

Sağlık Bilgileri 

Sağlık bilgisi (İşe girişe engel bir hastalığının/engelinin olmadığı gerekçesi ile), kan grubu bilgisi, 

istirahat ve izin bilgileri, aşı bilgileri, test sonuçları, ateş ölücümü ve HES bilgisi. 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, işyeri hekimi, iş ortakları 

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kategorisi 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri  
Adli sicil kaydı. 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor 

 

Kişisel Veri Kategorisi Mesleki Deneyim 

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, öğrenim durumu, 

transkript bilgileri, eğitim ve beceriler, mezun olunan okullar ve mezuniyet yılı, seminer ve 

kurslar, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgileri, iş tecrübesi, çalışma durumu ve 
unvanı, iş tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler, mal beyanı 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Üst yönetim, 

ilgili departman yöneticileri 

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor 

 



 

   
 

Kişisel Veri Kategorisi İşlem Güvenliği  

Internet erişim kayıt log'ları (şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi 

bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri, çerez 
bilgileri (çalışanların kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb) 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılıyor 

 

Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri 

Fotoğraf, güvenlik kamerası görüntüleri 

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılıyor 

 

Kişisel Veri Kategorisi Özlük 

Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, 

özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları SGK dökümleri 

Yurt içi aktarım Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar, hissedarlar, 

iştirakler ve bağlı ortaklıklar 

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor 

 

Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği 

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri 

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor 

 

Kişisel Veri Kategorisi Çalışan Bilgisi 

Masraf bilgileri, izin talep formları, seyahat talepleri, yurt dışı çıkış için vize talep formları, aile 

yakın bilgileri, çocuk sayısı 

Yurt içi aktarım Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri 

Yurt dışı aktarım  Yurtdışına aktarım yapılmıyor 

 

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması 

halinde açık rızanız kapsamında Lazzoni tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.  

 

Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi 

Adı, soyadı, t.c. kimlik numarası, sicil no, medeni durumu, doğum tarihi, uyruk, unvan, pasaport 

numarası, sürücü belge numarası, nüfus cüzdanı seri no, imza, aile sıra no, anne - baba adı, cilt 

no, cinsiyet, ülke, imza, sosyal güvenlik no 

Toplanma Yöntemi İş başvuru yöntemleri kapsamında elde edilmekte ve devamında özlük dosyasının oluşturulması 

için çalışan tarafından paylaşılmaktadır.   

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası.  

 

Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi 

Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi, doğum yeri, il ve ilçe nüfus kayıt bilgisi 

Toplanma Yöntemi İş başvuru yöntemleri kapsamında elde edilmekte ve devamında özlük dosyasının oluşturulması 

için çalışan tarafından paylaşılmaktadır.   

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası.  

 

Kişisel Veri Kategorisi Finans 

Ücret bilgileri, banka hesap bilgileri, müşteri no, ıban no, hesap no, banka hesap hareketleri, 

malvarlığı bilgisi. 

Toplanma Yöntemi Çalışan tarafından paylaşılmaktadır.    



 

   
 

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası.  

 

Kişisel Veri Kategorisi Hukuki İşlem  

Sözleşme, bilgi güvenliği ve gizlilik taahhütnameleri, Rekabet yasağı bilgisi, Yetkili kurumlardan 

gelen yasal evrak bilgisi, İcra dosya bilgileri, Dava dosya bilgileri, Adli makamlarla 

yazışmalardaki bilgiler, Bilgi güvenliği taahhaütnameleri, İcra maaş haczi ve nafaka bilgileri, 

Mahkeme tutanakları, sözleşme, polis tutanakları, yasal takip bilgisi, dava dosyasındaki bilgiler 

Toplanma Yöntemi Çalışan tarafından paylaşılmakta veya yetkili kurum ve kuruluşlardan iletilen müzekkereler 

vasıtası ile elde edilmektedir.    

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-ç Veri sorumlusunun yetkili mercilerden talep edilen bilgileri sunması kapsamında 

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

 

Özel Nitelikte Kişisel 

Veri Kategorisi 

Sağlık Bilgileri 

Sağlık bilgisi (İşe girişe engel bir hastalığının/engelinin olmadığı gerekçesi ile), kan grubu bilgisi, 

istirahat ve izin bilgileri, aşı bilgileri, test sonuçları, ateş ölücümü ve HES bilgisi. 

Toplanma Yöntemi Çalışan tarafından paylaşılmaktadır.     

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/1 – Açık Rıza – KVKK m. 5/2 (ç) Veri sorumlusunun İSG kapsamındaki hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

 

Özel Nitelikte Kişisel 

Veri Kategorisi 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri  

Adli sicil kaydı. 

Toplanma Yöntemi Çalışan tarafından paylaşılmaktadır.     

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/1 – Açık Rıza – KVKK m. 5/2 (ç) Veri sorumlusunun yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlara bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

 

Kişisel Veri Kategorisi Mesleki Deneyim 

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, öğrenim durumu, 

transkript bilgileri, eğitim ve beceriler, mezun olunan okullar ve mezuniyet yılı, eğitim ve 

beceriler, seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, referans bilgileri, iş tecrübesi, 

çalışma durumu ve unvanı, iş tanımı, firma/kurum isimleri, çalışılan dönemler, mal beyanı 

Toplanma Yöntemi İş başvuru yöntemleri kapsamında elde edilmekte ve devamında özlük dosyasının oluşturulması 

için çalışan tarafından paylaşılmaktadır.   

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası.  

 

Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri 

Fotoğraf, güvenlik kamerası görüntüleri 

Toplanma Yöntemi Özlük dosyasının oluşturulması kapsamında çalışan tarafından paylaşılmakta, Şirket içi 

aktivitelerde fotoğraf ve video çekimi esnasında elde edilmektedir.  

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası.  

 

Kişisel Veri Kategorisi Özlük 

Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, 

özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları SGK dökümleri 

Toplanma Yöntemi İş başvuru yöntemleri kapsamında elde edilmekte ve devamında özlük dosyasının oluşturulması 

için çalışan tarafından paylaşılmaktadır.   

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası.  

 

Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği 

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları 

Toplanma Yöntemi Güvenlik kameraları veya personel takip sistemi vasıtasıyla elde edilmektedir.  

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması  

 

Kişisel Veri Kategorisi Çalışan Bilgisi 

Masraf bilgileri, izin talep formları, seyahat talepleri, yurt dışı çıkış için vize talep formları, aile 

yakın bilgileri, çocuk sayısı, İŞKUR kaydı bilgisi 

Toplanma Yöntemi İş başvuru yöntemleri kapsamında elde edilmekte ve devamında özlük dosyasının oluşturulması 



 

   
 

için çalışan tarafından paylaşılmaktadır.   

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-c – İş Sözleşmesinin kurulması ve ifası.  
 
 
Kişisel Veri Kategorisi İşlem Güvenliği  

Internet erişim kayıt log'ları (şirket ağı üzerinden internete erişen ziyaretçiler için), IP adresi 

bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, sistem ve uygulama kullanıcı hesap bilgileri, çerez 
bilgileri (çalışanların kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri, IP bilgileri vb) 

Toplanma Yöntemi Çalışanların bilgisayar veya internet erişimi sağlaması halinde elde edilmektedir.    

Hukuki Sebebi  KVKK m. 5/2-a – 5651 sayılı Kanun kapsamındaki trafik verilerinin tutulması  
 
 
 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca 

verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok 

edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki 

haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkması durumunda buna itiraz etme 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Çankırı Bulvarı 

No:49 Balıkhisar Mevkii Ofis ve İşyeri Akyurt/ANKARA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize 

ait olan ______________ KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail 

adresinizin kayıtlı olması durumunda ______________ e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. 


