Gizlilik Politikası

MUTLU İNSAN KAYNAKLARI olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK
Kanunu) uyarınca uymakla yükümlü olduğumuz yükümlülükler kapsamında hazırlanan işbu
gizlilik politikasının amacı MUTLU İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
(MUTLU İK) ’na ait olan www.omuzomuza.com.tr web sitesi alan adına sahip web sitelerimizi
ziyaret eden ziyaretçiler/kullanıcılar ile ilgili olarak, siteyi ziyaret ettikleri durumlarda kendi
rızalarıyla paylaştıkları bilgi/verilerin işlenme süreçleriyle ilgili bilgilendirilmeleridir.
Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin MUTLU İK tarafından toplanması, kullanımı, paylaşımı,
muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bu konular ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Bu
Gizlilik Bildirimi mobil cihazlar da dahil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize
bakılmaksızın, internet sitemiz de dahil olmak üzere, bu gizlilik bildirimine atıfta bulunulan her tür
uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır.
Hizmetlerimizi kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik Bildirimi ve Kullanıcı
Sözleşmesini kabul etmekte ve bu gizlilik bildiriminde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizin
toplanmasına, kullanılmasına, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına, muhafaza
edilmesine ve KVK uyarınca korunmasını kabul etmiş olacaksınız.
Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, yüklediği dosyalarda ki kişilerin bilgileri
telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı
olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler”
olarak anılacaktır.
MUTLU İK kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam
haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası olması durumunda
üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.
MUTLU İK, kişisel bilgilerin ve www.omuzomuza.com.tr kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu
işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamakta gerekli önlemleri almaktadır. MUTLU İK bu
amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, www.omuzomuza.com.tr tarafından gerekli bilgi
güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar
sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda,
www.omuzomuza.com.tr oluşacak olan bu risk için herhangi bir sorumluluğu kabul
etmemektedir.
Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün
olmamakla birlikte, kullanıcının kişisel bilgileri, www.omuzomuza.com.tr haricinde yalnızca
kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilmektedir.
Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler MUTLU İK tarafından da güncellenebilecektir.
KVK Kanunu uyarınca verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin rızasının alınması gerekli olmakla
birlikte bazı istisnai hallerde ilgili kişinin rızası olmasa dahi bu veriler işlenebilecektir.
Bu haller;
• a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.

• c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen
talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari
kurumlar ile paylaşılabilir.
MUTLU İK, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgileri ve yaptıkları işlemler
sistem tarafından kayıt altında tutulur. Kullanıcı, sistem kayıtlarında ki hareketlerinden
sorumludur.
Kullanıcı/ Ziyaretçiler, KVK Kanunu tarafından kendilerine tanına hak/yetkiler çerçevesinde,
MUTLU İK’na başvurarak kendileriyle ilgili:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.
Kişisel veri sahibi kullanıcı / ziyaretçiler KVK Kanunu uyarınca MUTLU İK’na yukarıdaki
taleplerine ilişkin olarak Başvuru Formu veya Mail vasıtasıyla başvurabilir. Başvurular, KVK
Kanunu’nun 13’ üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin
MUTLU İK’ya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret MUTLU İK tarafından veri
sahibinden alınabilir.
MUTLU İK, işbu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bir değişiklik
yaptığında bu değişiklikler web sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.
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