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(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI)

İşbu Ek Protokol (“Ek Protokol”), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Gül Sok. No:11 Osmangazi Bursa
Adresinde
kurulu
Demirtaş
Organize
Sanayi
Bölge
Müdürlüğü
(“DOSAB”)
ile
……………………………………………………………………………………………………….…………………. adresinde bulunan
…………………………………………………………………………………………….……………………………. (“Katılımcı”) arasında
akdedilmiştir. DOSAB ve Katılımcı birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.
1.

KONU

İşbu Ek Protokol, Taraflar arasında ……………………………. tarihinde akdedilmiş olan Katılımcı Sözleşmesi
(“Sözleşme”) uyarınca DOSAB tarafından verilen hizmetler tahtında DOSAB’ın işbu Ek Protokolün
imzasından önce veya sonra Katılımcı ile paylaştığı ve paylaşacağı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin (birlikte
“Kişisel Veri”) Katılımcı tarafından işlenmesi ve korunmasına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerini
belirlemek amacıyla akdedilmiştir.
2.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1

DOSAB Sözleşmede kararlaştırılan hizmetler gereği 6698 Sayılı Kanun kapsamındaki tüm Kişisel
Verileri Kanunda öngörüldüğü şekilde temin ettiği izinler kapsamında Katılımcı ile
paylaşmıştır/paylaşmaktadır. Katılımcı, tarafına iletilen bu Kişisel Verilerle ilgili olarak -aşağıda
sayılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla-, Kanun ve ilgili diğer yasal mevzuatta belirlenen
gereklilikleri yerine getirdiğini, mevzuat değişikliği ile oluşacak yeni gereklilikleri derhal yerine
getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Katılımcı, DOSAB ile ilişkisi dolayısıyla elde edeceği,
DOSAB’a aktaracağı ve DOSAB tarafından kendisine aktarılmış olan Kişisel Verileri, Kanun’a
uygun olarak işlemeyi, elde etmeyi ve saklamayı beyan ve taahhüt eder.

2.2

Katılımcı, tarafına iletilen Kişisel Verileri, Kanun ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara
uygun olarak; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık
ve meşru amaçlar için işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleyeceğini, ilgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini,
Taraflar arasında akdedilmiş Sözleşme sonlanmış olsa dahi kanuni yükümlülüklere bilhassa
Kanunda belirtilen süreler boyunca uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3

Katılımcı; Kişisel Verilerini temin edip DOSAB ile paylaştığı ortaklarını, çalışanlarını, taşeronlarını
veya Sözleşme gereği Katılımcı adına iş gören veri sahiplerini, Kişisel Verilerinin elde edilmesi
sırasında, esas olarak Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında; yasaların bildirilmesini öngördüğü
tüm konularla ilgili olarak ve sahip olduğu tüm haklar ve yükümlülükler konusunda
bilgilendirecek, gerektiği durumlarda ilgili kişisinin açık rızasını Kanun’a uygun olarak temin
edecektir. Katılımcı, gerektiğinde ortaklarına, çalışanlarına ve taşeronlarına kişisel verilerin
korunması ile ilgili eğitimler verecektir.

2.4

Taraflar, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesini önleyecek, Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
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2.5

Taraflar, Kişisel Verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi
hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken
sorumlu olduğunu, bu kişilerin veya Taraflardan herhangi birinin fiil veya ihmalleri sebebiyle
herhangi bir zarara uğraması durumunda diğer tarafın tüm zararı tazmin ile yükümlü olduğunu
gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

2.6

Katılımcı ve DOSAB, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla kendi içinde
Kanunun gerektirdiği durumlarda denetim yapacak veya yaptıracaktır. Katılımcı, kişisel veri
güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak DOSAB’ın bizzat yahut üçüncü kişi marifetiyle denetim
hakkının bulunduğunu, DOSAB tarafından denetim talebinde bulunulması halinde söz konusu
denetim izni vermeyi ve DOSAB ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi beyanla kabul ve taahhüt
eder.

2.7

Katılımcı, edindiği Kişisel Verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacağını
ve işleme amacı dışında kullanmayacağını, görevden ayrılan çalışanları veya ortakları da dahil
tüm çalışan veya ortaklarının bu yükümlülüğe uygun davranacağını aksi halde tüm
sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.8

Taraflar, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
hâlinde, bu durumu en kısa sürede (en geç üç iş günü içerisinde) diğer tarafa bildirecektir. Söz
konusu bildirimin gecikmesinden doğan zararlardan, bildirimin gecikmesine sebep olan taraf
sorumlu olacaktır.

2.9

Taraflar, Kişisel Verinin sahibi kişi tarafından Kanun kapsamında iletilen talepleri diğer tarafa
derhal bildirmeyi ve Tarafına iletilen talep ile Kanun gereği yapılması gereken her türlü işlemi
yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.10 Katılımcı, DOSAB’ın www.dosab.org.tr internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Saklama ve
İmha Politikası’na uygun hareket edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
2.11 Katılımcı’nın işbu Protokol ve ilgili mevzuata aykırı davranması yahut Katılımcı’dan, iş
ortaklarından, çalışanlarından ya da kişisel verinin aktarıldığı üçüncü kişilerden kaynaklanan
sebeplerle DOSAB’ın uğrayacağı tüm doğrudan yahut dolaylı zararlardan, karşılaşacağı hukuki,
mali, idari ve cezai yaptırımlardan, bu nedenle ödemek zorunda kalacağı ceza ve tazminatlardan
Katılımcı sorumludur. Katılımcı talep üzerine ilgili tutarları derhal, nakden ve tamamen tüm
ferileriyle birlikte DOSAB’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
2.12 Katılımcı’nın işbu Sözleşme’den kaynaklı sır saklama ve koruma yükümlülüğü süresizdir.
2.13 Taraflar, işbu Ek Protokolde belirlenmiş yükümlülüklerin tamamına uygun hareket edeceğini,
yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle tarafların uğrayacağı her türlü zararı
mahkeme kararına gerek olmaksızın diğer tarafa derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini
gayri kabulü rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.
3.

İşbu Ek Protokolde düzenlenmeyen hususlarda Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İşbu
Protokol’den kaynaklı uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.
İki sayfadan müteşekkil bu Ek Protokol, ………………….… tarihinde iki nüsha olarak imza edilmiştir.
EK: Tarafların imza sirküleri

