
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA  
TAAHHÜTNAME 

 
 
İşbu taahhütname                                               ile                                             (Şirket olarak 
anılacaktır) arasında süregelen ticari ilişkinin sonucu olarak elde edilen ve işlenilen kişisel 
verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer  mevzuata  
uygun  olarak  korunması amacıyla kaleme alınmıştır. 

 
Şirket Veri İşleyen Sıfatıyla                                              adına Kişisel Verileri işlediği    
hallerde; 

 
a. Şirket, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, bunlara hukuka aykırı olarak 

erişilmesini önlemeye, bunların muhafazasını sağlamaya; veri kaybı oluşmasını, 
verilerin yok olmasını, zarar görmesini, değiştirilmesini veya açıklanmasını 
engellemeye yönelik gerekli Teknik ve İdari Tedbirleri almayı, 

 
b.                                                   veya çalışanları  aracılığıyla  elde  ettiği  kişisel  verileri  iş  

hayatının ve işin gereğinin yerine getirilmesi dışında,                                  ‘nin önceden 
alınan  açık yazılı onayı olmadıkça üçüncü kişilere aktarmayacağını veya ifşa 
etmeyeceğini, 

 
c. Şirket tarafından elde edilen ve işlenilen üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak elde 

edilmesi durumunda,  Şirket bu durumu                                         ’ye tüm ayrıntılaryla 
yazılı olarak bildirmeyi ve                                      tarafından talep edilen bilgi ve 
dökümanları sağlamayı, 

 
d. Şirket elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında 

Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, 
ticari iş kapsamında                                      ’ ye karşı yükümlülüklerin ifası amacıyla ve 
bu amaca uygun olarak, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeyi 

 
e. İşbu taahhütnamenin d bendinde açıklanan hususlara uygun olarak                             

veya çalışanlarından temin edilen özel nitelikli kişisel verileri sadece söz konusu 
hizmetin ifası, bu hizmetlere destek sağlamak veya bu hizmetin geliştirilmesi amacıyla 
işlemeyi, 

 
f. Şirket,                                   ’ye ileteceği kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden, 

6698 sayılı kanunda açıklanan genel ve özel nitelikli kişisel verilerin yurt içinde 
aktarımı ve yurt dışına aktarılması da dahil olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine 
ilişkin olarak açık rızayı temin ettiğini ve ilgili kişileri kişisel verilerin toplanması 
esnasında bilgilendirdiğini, 

 
beyan ve taahhüt eder. 

 
 
Şirket, işbu taahhütnameye aykırı olarak yapılan fiilerin sonucunda ortaya çıkabilecek ve 
bu sebeple                                                       ’e yöneltilecek taleplerin sonucunda 
meydana gelecek zararı tazmin etmeyi kabul eder. 

 
İşbu taahhütname kapsamındaki yükümlülükler ticari iş ilişkisi sona erse bile geçerliliğini 
koruyacaktır. 

 
 

Firma  
İmza/Tarih 


