KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Prizma Mekanik Montaj Proje
Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel
bilgileriniz ve adına işlem yaptığınız proje mal sahibi-yapı bilgileri-abonelik sahibine ait bilgiler aşağıda
açıklandığı çerçevede; sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak da kaydedilecek, saklanacak,
güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ilgili kurumlara ve 3. kişilere açıklanabilecek,
devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER
Prizma, kişisel verilere yetkisiz şekilde yapılan erişim veya bu bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanımı,
ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri almaktadır. Güvenlik
duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi
standartlarını kullanmaktadır. Yine 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri kapsamına giren
verilerin dolaşım kontrolü, erişimin loglanması gibi ek güvenlik önlemleri de alınmaktadır. KVK
Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını
sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu
kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Prizma’nın gerekli bilgi güvenliği
önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin
zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Prizma bu durumu derhal sizlere ve
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Yazılım Programında ve Web Sitesinde ve Prizma içinde kişisel veri işlenmesi söz konusudur. Doğalgaz
Piyasası Kanunu, EPDK mevzuatı, Elektrik Piyasası Kanunu, Mühendislik Kuralları gereğince
işlemlerden Proje çizimi, online gönderimi ve onayı, arşivleme, tesisat açma işlemleri ve bunlarla
sınırlı olmamak üzere ve diğer mevzuat kapsamında size sunabileceğimiz proje çizimi, digital aktarım,
e-imzalı belge üretimi, onay merciine digital gönderim, onay süreçleri ve tesisat açımı-kullanımı ve
onaylı proje arşivi online hizmetinde kullanmak; proje müellifinin, işlem yapanın/yaptıranın/adına
yapılanın bilgilerini tespit için kimlik, adres, meslek, iletişim bilgileri, poliçe bilgisi, ödeme bilgileri,
sigorta ürünü bilgisi, eğitim, vs. gibi bilgileri abonelik bilgileri, tesisat bilgileri, ödeme bilgileri, fatura
bilgileri, adres, IP adresi –tarih ve saat (kullanıcıyı ve oluşturduğu içeriği tanımak ve açık demografik
bilgilerinin toplanması amacıyla da kullanılacaktır), internet trafiği bilgileri , web sitesi üzerinde
yapılan sayfa gezinme işlemleri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil vs.)
veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili
otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen
diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve yazılım programını almak/kullanmak ile akdettiğiniz sözleşmenin
gereğini yerine getirmektir.
Kullanıcıların kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgiler kontrol ve kısıtlamaya tabi
tutulmamaktadır. Proje müellifleri, kullanıcılar, servislerin kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri

aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar. Proje onay mercileri servislerin ve
projelere ait tüm aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.
İletişim bilgileri kullanıcıların içerik giriş işlemleri için, gerekli durumlarda ve fatura teslimatında
kullanılmaktadır. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde
ve sözleşmeye göre gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler, şifre bilgileri
kullanıcının sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında
kullanılabilir. Bu bilgiler web sitesi hareketlerinin izlenmesi ve hizmetin sürmesi ile ilgili gerekli
durumlarda kullanılabilir.
YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ / KURULUŞLAR

Doğalgaz Piyasası Kanunu, EPDK mevzuatı, Elektrik Piyasası Kanunu, Çevre ve Şehircilik Kanunu,
Mühendislik Kuralları ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği, zorunlu işlem tarafı kişi veya
kuruluşlar, proje kontrol-onay-yerinde projeye uygunluk denetleme mercileri ile bunların yetki devri
yaptığı şirketler-özel kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler;
kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri; tahsilata aracı bankalar, zorunlu/ihtiyari poliçe düzenlemesi
işlemlerinde ilgili sigorta şirketi/acenta, kombi-sayaç işlemlerinde ilgili kurumlar ; e-imza, digital onay,
digital proje ve poliçe oluşturma, onaya sunma, hizmet açımı abonelik ve randevu hizmetleri, onaylı
proje arşivleme, mühendislik ilgili mevzuatında belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere
hizmet aldığı-hizmet verdiği, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlarla ve yurtiçi/yurtdışı
kurumlar ve diğer üçüncü kişilerdir.
TANIMLAR:
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında;
“Veri sorumlusu;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.” Düzenlemesi gereğince kurumumuz
tarafından teknik ve idari tedbirler hali hazır sistemlerimizde alınmıştır ve güncel gelişmeler takip
edilerek güncellemeler yapılmaktadır.
Bilgilendirme metninde yer alan;
Güvenli giriş katmanı (SSL): Sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğini ve bütünlüğünü
mümkün kılan sertifikayı,
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için
gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için
dayanak yaptıkları politikayı,
Veri kaybı/sızıntısı önleme (DLP): Kişisel verilerin, yanlışlıkla ya da kötü niyetli kişilerce kurum dışına
çıkarılmasına engel olan ya da engel olmadan işlemi raporlamaya yarayan güvenlik yazılımını,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ifade eder. Bu metinde yer almayan tanımlamalar da Kanun hükümleri geçerlidir.
Prizma

: Prizma Mekanik Montaj Proje Mühendislik İnşaat San ve Tic. A.Ş.’ni,

Onay Mercii : İlgili kanunlar gereğince mimarlar, mühendisler, fen adamları tarafından hazırlanan
projeleri kontrol, onay ya da reddetmeye yetkili kurum
Proje Müellifi : İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre elektrik/doğalgaz tesisat projesini yürürlükte
bulunan kanun, yönetmelik, şartname vs mevzuata uygun olarak Proje Hazırlama yetkisine sahip, veri
girişi yapan gerçek kişiyi ve/veya bu gerçek kişilerin bağlı olduğu tüzel kişilikleri,

Prizma Mühendislik Yazılımları : Prizma’ya ait, sektöre özelleştirilmiş (elektrik/doğalgaz/mimari vs)
tasarım programları, Mimari/Elektrik/Doğalgaz Projelerinin, müellifler tarafından hazırlanmasını ve
internet üzerinden Onay Merciine gönderimini sağlayan, projelerin onay merci ve/veya Prizma
bünyesinde bulunan dijital arşiv sistemi için e-imza ile imzalanmış PDF dosyasını ve eklerini oluşturan
yazılımı.

Viewer Programı
: Prizma Mühendislik Yazılımları ile telif edilen projeleri dijital ortamda izleme
ve onay amacı ile kullanılan onay modülünü,
Proje
: Onay Mercii tarafından onaylanmak üzere proje müellifince hazırlanmış olan
mimari, doğalgaz, elektrik tesisat ve orta gerilim projelerini,
Dijital Proje
: Onay Mercii tarafından kabule esas, bilgisayar ve dijital ortamda Proje
Müellifi tarafından Prizma Mühendislik Yazılımları ile hazırlanmış, ve dijital imza ile imzalanmış ve
internet üzerinden Onay Merciine gönderilmiş projeleri,
Dijital İmzalı PDF : Elektronik imza sahibi tarafından Prizma Mühendislik Yazılımları ile dijital olarak
üretilmiş projelerin ıslak imzalı kağıt çıktı formatının hukuki dijital karşılığını ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Şirketimizin hizmet verdiği tüm kanallar (internet şubesi, çağrı merkezi, faks, e-imzalı belge ekleme,
proje oluşturma, ödeme yapma, vb), şirket internet şubesi ve çağrı merkezi gibi bilumum dijital
kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen
otomatik olan veya olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3. Kişiler
de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilir.
KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ
Tüm kişisel verileriniz, Prizma’ya ait ortak veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu md. 12 doğrultusunda ve verilen hizmetin gerekleri ölçüsünde zorunlu paylaşım esasına
uyularak saklanacak ve ticari amaçlarla kapsam dışı üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Prizma, kişisel
veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı
korunmasını sağlamak amacıyla erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜNCELLİĞİ
Proje Müellifi, online olarak web sitelerimiz, mobil uygulamalar üzerinden veya doğrudan Prizma ile
iletişime geçerek paylaştıkları bilgilerin doğru ve güncel şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları
kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait
olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Bu anlamda Prizma ile paylaşmış olduğu kişisel veriler ile ilgili
güncellemeleri başvuru formu içerisinde belirtilen yöntem ve araçları kullanarak yapabilirler.
KİŞİSEL VERİ AKTARIM İZNİ
Prizma, söz konusu kişisel verilerinizi yalnızca; müşterilerin açık rızasına istinaden veya mühendislik
ilkeleri ve gereklerine istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md.
5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili kılınmış
olan kamu kurum veya kuruluşları ile yeterli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz
gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile
paylaşabilecektir. Faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler yetkili
satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız hakkında metin sonunda bulunan başvuru formu içerisinde belirtilen
araç ve yöntemleri kullanarak bilgi edinebilirsiniz. Kişisel veriler; Prizma’nın hizmetlerinden daha
verimli bir şekilde yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olunan yasal mevzuat
başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması
Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm güvenlik
tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre
boyunca veya İlgili Kişi’yle ve Onay Merci ile sözleşmemiz devam ettiği müddetçe saklanacaktır.
Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698
Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk

Ticaret Kanunu md. 82 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince
tarafımızca ilgili yönetmelik hükümlerince silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya
devam edilir.

KVKK'NIN 11. MADDESİ GEREĞİ “İLGİLİ KİŞİ”NİN HAKLARI

İlgili Kişi, Prizma’ya başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi
talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde /
yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK'nın 7.
maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3.
kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h)
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini
talep etme hakkına sahiptir. Bu kapsamdaki haklar 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
RIZA BEYANI VE TAAHHÜTMANE
Yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla, proje müellifinin ve projeye ait mal/kişilerin hangi kişisel
verilerinin işleneceği, kişisel verilerin hangi kanaldan toplanacağı ve Proje Onay Mercilerine
aktarılacağını, arşivleneceğini nerelere aktarılacağı, kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki sebepler
ve haklar hakkında bilgilendirmeyi okudum. Mühendislik hizmetlerinin (proje çizimi, poliçe-sözleşmemimari çizim gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ek belge eklenmesi, standartlara uygunluk
denetimi, onayı, arşivlenmesine ait kağıt ortamda yapılan hizmetlerin) digital ortamda, online sistem
ve e-imza kullanımı ile sürdürülmesi hizmeti aldığım Prizma Mekanik Montaj Proje Mühendislik İnşaat
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin verileri ilgili onay kurumlarına aktardığını, depoladığını, arşiv
sisteminde tutulduğunu, ulaşmak istemem halinde erişimime sunmak üzere depoladığını, bu
hizmetleri ilgili onay kurumu ile sözleşmesi devam ettiği sürece yerine getirebileceğini, onay
mercilerince projelere ait bilgilerin saklanması/arşivinde süre sınırı olmadığını biliyor ve kabul
ediyorum. Proje telifi/hazırlanması/onayı/abonelik/tesisat açımı, gerekli ek belgelerin temini-sisteme
eklenmesi hizmetlerinin kullanımında yazılım programına girdiğim bilgilerin kontrolümde olduğunu,
gerekli izinlere sahip olduğumu, e-imza-şifre koruma kurallarına riayet ettiğimi ve izinsiz olarak ve /
veya gerçeğe aykırı 3. Kişilere ait ödeme, kişisel özel hayata ilişkin veri girişi yapmadığımı taahhüt
ederim, kişisel veri toplanması-kullanımı-paylaşımı ile ilgili hak ve yükümlüklerimi okudum-anladım ve
kişisel verilerimin işlenmesine rızam vardır.
İŞ BU BELGEYİ TAMAMEN OKUDUM, ANLADIM, E-İMZA İLE ONAYLIYOR İMZALIYORUM.

Ek

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI FORMU

PRİZMA MEKANİK MONTAJ PROJE MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(“Prizma”)
KVKK BAŞVURU FORMU

Başvuru Şekli

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili
Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun
“yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletileceğini ifade
etmektedir.

Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere Prizma tarafından mevzuatımızın
“yazılılık” kriteri dikkate alınarak İlgili Kişi’ler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer
almaktadır. İlgili Kişi’ler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak
başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

- Güvenli elektronik imzası ile prizma@prizmamekanik.org adresine bir e-posta göndererek, veya
- Bu forma atacağı el yazısı imzası ile, Sırakapılar mh Saltak cd Umut Apt N:64 K:5 D:10
Merkezefendi/Denizli adresine yapacağı şahsi başvuru ile veya noter marifetiyle başvuruda
bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Prizma’ya iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa
sürede ve yasa gereği en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili
Kişi’ye talepteki isteğine göre yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir
maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek olan
tarifedeki ücret İlgili Kişi’ye yansıtılacaktır.

I. İlgili Kişinin İrtibat Bilgileri
Ad Soyad:

TCKN:

Telefon veya Cep
Telefonu Numarası:

E-posta adresi
(Cevabın elektronik
ortamda gönderilmesi
isteniyorsa)::

Şahsi KEP Adresi
(Cevabın elektronik
ortamda gönderilmesi
isteniyorsa)::

Adres
(Cevabın posta
yoluyla gönderilmesi
isteniyorsa)::

II. İlgili Kişi’nin Prizma ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (tedarikçi, müşteri, ziyaretçi,onay mercii gibi):

III. İlgili Kişinin KVKK md. 11 kapsamında talebi:

IV. İlgili Kişinin İmzası (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde):

Güvenlik Kodu :

Gönder

