Veri Sorumlusu
Herhangi bir kişisel verinin işlenmesinin amacına ve bu verilerin nasıl işleneceğine karar
veren kişi veya kuruluş. Buna bir kişi tek başına veya diğer insanlarla birlikte karar verilir.
Veri İşleyen
Veri sorumlusu adına kişisel veriyi işleyen kişi veya kuruluş. Buna alt yüklenicilerde dahildir.
Kişisel ve hassas veri nedir?
Veri sorumlusu tarafından tutulması muhtemel olan diğer bilgiler ile doğrudan veya dolaylı
olarak tanımlanabilen yaşayan bir bireyle ilgili her türlü bilgi.
Kişisel veriler ve hassas verileri ile ilgili örnekler aşağıda listelenmiştir.
Kişisel veri olmayan
Kişisel veri
Hassas Kişisel veri
İsimsiz adres
Adı ve adresi
Irk ve etnik köken
Jenerik e-posta adresleri.
Kişisel e-posta adresi
Politik düşüncesi
Örn: info@xx.com
Sadece tarihi, saati, kredi
Adı ve kredi kartının son 4
Dini inancı
kartının son 4 rakamının
rakamı
olduğu ama isim ve e-posta
adresi yer almayan makbuz
Özet bordro verileri içeren
İsim bile olmasa cinsiyet ve Cinsel tercihleri
şirket hesapları
yaş kayıtları içeren kayıtlar
Şirket adı ve web sitesi
Web çerezi
Biometrik bilgiler (parmak
izi gibi)
Veri Koruma Memuru
Bir iş kapsamında veri koruma mevzuatının uygulanmasına yardımcı olma ve iç uyumu
izleme konularında danışma sorumluluğuyla belirli kategorilerdeki veri sorumluları için talep
edilen resmi bir görevdir.
Profil Analizi
Analiz veya tahmin amaçlı olanlar gibi, yaşayan bir bireyle ilgili belirli kişisel yönleri
değerlendirmek için kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi.
İşleme
Kişisel veriler veya toplama, kaydetme, yapılandırma, organizasyon, depolama, uyarlama,
kısıtlama, silme veya imha etme gibi kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi
bir işlem veya işlem kümesi
Onay
Bir kişinin kendi hür iradesiyle, özel, bilinçli ve açık beyanıyla veya olumlu bir hareketiyle,
onunla ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin anlaşmayı ifade ettiğinin belirtilmesidir.
Anonimleştirme
Kişisel verilere ilişkin ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve kişisel verilerin tanımlanmış
veya tanımlanabilir bir yaşayan bireye atfedilmemesi için teknik ve organizasyonel önlemlere
tabi olması şartıyla; kişisel verinin ek bilgi kullanılmadan belirli bir kişiye atfedilemeyeceği
şekilde işlenmesi.
Kişisel Verilerin İhlali
Aktarılan, depolanan veya başka bir şekilde işlenen kişisel verilerin kazayla veya yasadışı bir
şekilde imhasına, kaybına, değiştirilmesine, yetkisiz bir şekilde ifşasına veya erişilmesine yol
açan güvenlik ihlali.
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