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Paccor Turkey Ambalaj A.S 6698 sayrtr Kigisel Verilerin Korunmast Hakkrnda Kanun (bundan boyle "KVK

Kanunu" olarak ifade edilecektir) kapsamtnda veri sorumlusudur.

Paccor , kigisel verilerin giivenli$i hususuna azami hassasiyet gostermektedir. Bu bilingle kigisel veri
sahiplerinin ki5iselverileri,66g8 sayrlr KVK Kanunu, Kanun'un ikincil diizenlemelerinite5kileden 28 Ekim 2017

tarihli Resmi Gazete'de yayrmlanarak yilriirlUSe giren Kigisel Verilerin Silinmesi. Yok Edilmesi veya Anonim
Hale Getirilmesi Hakkrnda Yonetmelik ve 1 Ocak 2018 tarihinde yririirlti$e giren Veri Sorumlularr Sicili

Hakkrnda Yonetmelik ve difier ilgili yonetmeliklere uygun olmak suretiyle iglenmekte ve muhafaza

edilmektedir.

1. POLiTiKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI

1.1. Politika ile Paccor tarafrndan KVK Kanunu'na uyum igin agaflda agrk[anacak olan temel ilkeler
gergevesinde getirilecek diizenlemelerin Paccor bUnyesinde, etkin bir gekilde uygulanmast

a maglanmaktadrr.
1.2. Politika ile ongori.ilen temel dtlzenlemeler dofirultusunda Paccor igleyi5i igerisinde ki5isel verilerin

iglenmesi ve korunmasr bakrmrndan her trirlri idari ve teknik tedbir alrnacak, gerekli ig prosedurler

olugturulacak, farkrndalrfirn yrikseltilrnesi igin gerekli tiim e$itimler yaprlacaktrr.

1.3. Politika, trim bu siireglerde gozetilecek temel ilkeleri ve KVK Kanunu ile getirilen dtizenlemeler
uyannca ig igleyi5in y6nlendirilmesi igin Paccor'un yiikumlti oldu$u hususlarr drizenlenmektedir. KVK

Kanunu ve ilgili mevzuat gergevesinde olugturulacak ig prosediirler ile Paccor'un kigisel verilerin
korunmasr hususunda gergekle5tirece[i uyum faaliyetleri di.izenlenecektir. Paccor'un t0m galr5anlarr

g6revleriniyerine getirirken igbu Politika ile getirilen drizenlemeler ile KVK Kanunu ve ilgilitiim difer
mevzuat h0k0mlerine uygun hareket etmekte yfikrimliid0r.

1.4. Politika'ya ve ilgili mevzuat htlkrimlerine uyulmamasr halinde, mevzuat h0ktimleri ile ongor0len cezai

ve hukuki sorumlulufiun yanrnda, Paccor igerisinde, olayrn mahiyetine gdre, i5 hayatrnr dlizenleyen
mevzuat gergevesinde akdin haklr nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptrrrmlar uygulanacaktrr.

2. TANIMLARVE KISALTMAIAR

Belirli bir konuya iligkin, bilgilendirilmeye dayanan ve 6zg[ir iradeyle agtklanan

rrzavr ifade eder.
Verilerin teknik olarak depolanmasr, korunmasr ve yedeklenmesinden sorumlu
olan ki5i ya da birim harig olmak ilzere veri sorumlusu organizasyonu igerisinde
veya veri sorumlusurldan aldrfrr yetki ve talimat dofirultusunda kigiselverileri



imha Kigisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun/KVKK 5698 Savrlr Kisisel Verilerin Korunmasr Kanunu.
Kayrt Ortaml Tamamen veya krsmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayrt sisteminin

pargasr olmak kaydryla otomatik olmayan yollarla iglenen kigisel verilerin
bulundufu her trirlri ortam.

KisiselVeri KimliEi belirli veva belirlenebilir sercek kisive iliskin her ttlrlrl bilsi.
Kigisel Verilerin
iglenmesi

Kigisel verilerin tamamen veya krsmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayrt sisteminin pargasr olmak kaydryla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanmasr, muhafaza edilmesi, defigtirilmesi, yeniden
dilzenlenmesi, agrklanmasr, aktarrlmasr, devralrnmasr, elde edilebilir h6le
getirilmesi, srnrflandrrrlmasrya da kullanrlmasrnrn engellenmesigibi veriler

iizerinde gerEeklegtirilen her turki iglem.

Kigisel Verilerin
Anonim Hale

Getirilmesi

Ki5isel verilerin, ba5ka verilerle eglegtirilerek dahi hiEbir surette kimlifi belirli
veya belirlenebilir bir gergek kigiyle iligkilendirilemeyecek h6le getirilmesi.

Kigisel Verilerin
Silinmesi

Kigisel verilerin silinmesi; kigisel verilerin ilgili Kullanrcrlar igin higbir gekilde

erigilemez ve tekrar kullanrlamaz hale getirilmesi.

Kigisel Verilerin
Yok Edilmesi

Kigisel verilerin hig kimse tarafrndan higbir gekilde erigilemez, geri getirilemez ve

tekrar kullanrlamaz hale getirilmesi iglemi.

Ozel Nitelikli
Kigisel

Veri

Kigilerin rrkr, etnik kokeni, siyasi duguncesi, felsefi inancr, dini, mezhebiveya
difer inanglarr, krlrk ve kryafeti, dernek, vakrf ya da sendika riyeli$i, saSlr$r, cinsel
hayatr, ceza mahkfimiyeti ve grivenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve

senetik verileri
Periyodik lmha Kanun'da yer alan kigisel verilerin iglenme gartlarrnrn tamamrnrn ortadan

kalkmasr durumunda kigisel verileri saklama ve imha politikasrnda belirtilen ve
tekrar eden aralrklarla re'sen gergeklegtirilecek silme, yok etme veya anonim

hale setirme islemi.
Veri Sahibi/ilgili
Kigi

Kigisel verisi iglenen gergek kigi.

Veri Sorumlusu Kigisel verilerin igleme amaElarrnr ve vasrtalarrnr belirleyen, veri kayrt sisteminin
kurulmasrndan ve yonetilmesinden sorumlu olan gergek veya tiizel ki5i.

Yiinetmelik Veri Sorumlulan Sicili Hakkrnda Yonetmelik

KVK Kanunu kapsamrnda Paccor Turkey Ambalaj A.g. veri sorumlusu srfatrna haiz olacak olup VERBIS

sistemine kayrt olacaktrr. Yonetmelik'in lf inci maddesinin f inci frkrasrnda "Trirkiye'de yerle5ik olan tiizel
kigilerin Kanun kapsamindaki veri sorumlusu yrikrimlulrikleri, ilgili mevzuat hrlkrimlerine gore t0zel kigiligi
temsil ve ilzama yetkili yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kigi veya kigiler marifetiyle yerine getirilir.
Trizel kigilifri temsile yetkili organ Kanunun uygulanmasr bakrmrndan yerine getirilecek yilkrimlrilrikler ile ilgili
olarak bir veya birden fazla kigiye gorevlendirebilir" geklinde duzenleme yaprlmrgtrr.



3.KiSisEL vERi LERi N igururursirvDE GENEL ilreleR

Paccor, KVK Kanunu'nun 4. maddesi do$rultusunda i5bu Politika kapsamrnda kalan kigisel verileri agafrdaki

ilkelere uygun igleyece[ini ka bul etmektedir:

3.1. Hukuka ve dtiriistltik kurahna uygunluk
Paccor, veri sorumlusu srfatr ile ve basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVK Kanunu ba5ta olmak iizere
yurrir[ikte olan ve ytirtirlti$e girecek olan tr.im mevzuat hiikrimlerine uygun olarak ve Medeni Kanun'un 2.

maddesi ile ongdruilen di.iriistltik kurahna uygun bir bigimde kigisel veri igleme faaliyetlerini yrinitecefiini kabul
etmektedir.

3.2. Dof,ruluk ve giincellik
Paccor, kigisel verilerin iglenmesi faaliyetlerinde, tekniSin elverdi[i 6lEride kigisel verilerin do[ruluk ve
gUncellifiinin saSlanmasr igin gerekli tilm tedbirleri almaktadrr. ilgili ki5inin veri sorumlusu srfatr ile Paccor'a
bildirecefii talepler ve Paccor'un bizzat gerekli gorecefi durumlar dofrrultusunda, hatalr veya gilncel olmayan
kigisel verilerin drlzeltilmesi ve do$rulu$unun denetlenmesi igin Paccor tarafrndan kurulan idari ve teknik
mekanizma lar i$letilecektir.

3.3. Belirli, agrk ve me$ru amaglarla igleme
Paccor tarafrndan ki5isel veriler, ilgili mevzuat h0kilmlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan
hizmetlerle srnrrlr olarak hukuka uygun bigimde iglenmekte olup kigisel verilerin iglenme amacl verilerin
i5lenmeye baglanmaslndan 6nce agrk ve kesin olarak belirlenmektedir.

3.4. Verileri iglendikleriamag ile ba$lantrh, srnrrh ve iilgiilii olarak igleme
Paccortaraftndan kigiselveriler iglenme amaglarrile ba$lantrlrve srnrrlrolarakve bu amaon gergeklegmesiigin
gerekti(i olgiide iglenmektedir. Bu kapsamda verilerin iglenme amao ite ilgili olmayan ve ihtiyag duyulmayan
ki5isel verilerin i5lenmesinden kagrnrlmasr temel esasttr.

3.5. Mevzuat hfikiimleri ile dngtiriilen veya iglenme amacrnrn gerektirdiii siire ile srnrrh olarak i5leme
Kigisel veriler, ilgili mevzuat hukrlmleri ile ongorrilen sureler dofirultusunda veya verilerin iglenme amaclntn
gerektirdiii silre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuat hrlktimleri ile ongortilen stirenin sonunda veya
verilerin iglenme amacrnrn gerektirdi$i sr.irenin sonunda kigisel veriler Paccor tarafrndan silinmekte, yok
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin gerekli srirenin sonunda muhafaza edilmesinin
onlenmesi igin gerekli idari ve teknik tedbirler alrnacaktrr.



4.KiSisEL vERitERiN igururur $ARTLARI

KVK Kanunu ile kigisel verilerin iglenme kogullarr dtlzenlenmi5 olup, Paccor taraftndan kigisel veriler

aga[rda belirtilen soz konusu kogullara uygun olarak iSlenmektedir.

4.1.KiSisel Verilerin iglenmesi $artlan

Kanun'da sayrlan istisnalar drgrnda, Paccor ancak veri sahiplerinin agrk nzaslnl temin etmek suretiyle kiSisel

veri iglemektedir. Kanun'da sayrlan aqa$rdaki hallerin varlrfr durumunda ise, veri sahibinin aglk rlzast olmasa

dahi kigisel veriler iglenebilmektedir:

. Kanunlarda agrkga ongortilmesi,

. Fiili imkdnsrzlrk nedeniyle nzasrnr agrklayamayacak durumda bulunan veya nzaslna hukuki gegerlilik

tantnmayan kiginin kendisinin ya da bir bagkasrnrn hayatr veya beden b0ttinli.i$tintin korunmast iqin

zorunlu olmasr,
. Bir sdzlegmenin kurulmasr veya ifasryla dofirudan do$ruya ilgili olmasr kaydtyla sdzle5menin

taraflanna ait ki5isel verilerin i5lenmesinin gerekli olmast.
. Veri sorumlusunun hukukiyrlkrimlillriErinri yerine getirebilmesi igin zorunlu olmast,
. Veri sahibinin kendisitaraftndan alenilegtirilmigolmast,
. Bir hakkrn tesisi, kullanrlmasrveya korunmasr igin veri iglemenin zorunlu olmast,
. Veri sahibinin temel hak ve ozgrirltiklerine zarar vermemek kaydlyla, veri sorumlusunun me$ru

menfaatleri igin veri iglenmesinin zorunlu olmast.

4.2.62e1 N itel i kl i Kigisel Veri leri n i glen mesi $artla n

Veri sahipleri agrsrndan korunmasrnrn Ee5itli agrlardan daha kritik 6nem tegkil etti$ine inantlan ozel nitelikli

kigisel verilerin iglenmesinde ise Paccor tarafrndan ozel hassasiyet gosterilmektedir. Bu kapsamda, yeterli

dnlemlerin alrnmasr gartryla bu tilr veriler, veri sahiplerinin agrk nzast olmakstztn iglenmemektedir. Ancak,

saflrk ve cinsel hayat ile ilgili veriler drglndaki ozel nitelikli kigisel veriler, kanunlarda ongoriilen hallerde veri

sahibinin agrk nzasl olmakslzln da iglenebilmektedir. Bununla beraber, sa$lrk ve cinsel hayata iliSkin veriler ise

yeterli onlemlerin alrnmasr gartryla ve a5agrda sayrlan sebeplerin varlrfr halinde agtk nzasl allnmakslzln

iglenebilmektedir:

. Kamu saflrfilnrn korunmast,

. Koruyucu hekimlik,

. Trbbi teghis,

. Tedavive baktm hizmetlerininytir0ttilmesi,

. Saflrk hizmetleri ile finansmantntn planlanmastve yonetimi.



5.Ki$isEL vERiLERiN TopLANMAST vE igLENMEsi yONTEMLERi

Paccor, KVK Kanunu 4, 5 ve 6. maddeye uygun olarak ve Ydnetmelik'in Sinci,Tinci,9uncu ve L0uncu maddesi

kapsamrnda dr-izenlenmesi ve a5afrda yer alan bilgileri igermesi zorunlu olan Ki5isel Veri igleme Envanteri'ne

dayah olarak gergek kigilere ait ki5isel verileri i5lemektedir.

igbu Politika ve imha Politikasr'nda aynca kigisel veri

ba5hk ve takip eden baghklarda aga$rdaki bilgilerin
Enva nteri" hukm 0nde sayrlacaktrr.

igleme envanteri ba5lt$rna yer verilmemig olsa da i5bu

yer almasr halinde ilgili maddeler "Kigisel Veri igleme

t. Kigiselveri iSleme amaElan,

2. Veri kategorisi
3. Verilerin aktarrldrfr ahcr grubu veya ahcr gruplarr

4. Veri konusu kigigruplarr
5. Veri kategorisi ile veri konusu kigi gruplarrnrn iligkilendirilmesi
6. Yabancr 0lkelereaktarrmrong6rulen kigiselveriler
7. Veri grivenli$ine iligkin ahnan tedbirler
8. Kigisel verilerin iglendikleri amaglar igin gerekli olan azami sirre

5.1.Kigisel Veri Konusu Kigi Gruplarr

Paccor Turkey Ambalaj A.$. Genel mildirr0 ve di$er yetkili gerEek

kigiler

Paccor'un bafrmsrz boliimlerinde kira sozlegmesi gerEevesinde

faaliyetini srirdiiren kiracrlarrn hissedarr ve yetkitisi gerEek kiSileri;

ki racr ta rafr nda n kendi yukiim I ii hikleri ni yerine geti rmesi ne ya rd r mcr

olan kirao tageronlarrnrn hissedarr ve yetkilisi gergek ki5ileri ve bu

ta5eronlar tarafrndan 96revlendirilen gerEek kigi galrganlar

Kiracrlar/Kiracrlann Tageron
Hissedar, Yetkilileri ve

Qalrganlan

Paccor btinyesinde Eahgan veya staj yapan gerqek kigiler

$ahgan Adaylan Herhangi biryolla ig ba5vurusunda bulunmu5 ya da ozgegmig ve ilgili
bilgilerini Paccor'un incelemesine agmr$ olan ancak Paccor biinyesinde
gahgmayan ya da staj yapmayan gergek kigiler

nde Oldufumuz
Kurumlann Qahganlan,
Hissedarlarr ve Yetkilileri
(Paccor'un
malve hizmet

tedarikgileri, ig ortaklan
v.b.)

Pacco/un sozleqme iligkisi iginde yahut herhangi bir sozlegme ili5kisi
olmaksrzrn operasyonel hizmetin sa$lanabilmesi, yatlrrmlann
geligtirilmesi ve ticari faaliyetlerin yiirritrilebitmesi amacryla ig ili5kisi

kurdu$u kurumlar (ig ortair, mal ve hizmet tedarikgisigibi, ancak
bunlarla stnrrlr olmaksrzrn) da dahil olmak lizere her turlii ig iligkisi

igerisinde bulundu$u; kurumlarrn hissedarlarr ve yetkilileri dahit

olmak r.izere gerEek kigiler

Paccor'un bulundufu yerlegkeye fiziksel olarak her tiirlii amagla gelen
yahut internet sitelerine ve Paccor'un Wi-Fi sistemine giri5 yapan

gerqek ki5iler



5.2.Veri Kategorizasyonu

Kimlifi belirli veya belirlenebilir bir gergek ki5iye ait oldufiu agrk olan;
krsmen veya tamamen otomatik gekilde veya veri kayrt sisteminin bir
pargasr olarak otomatik olmayan gekilde iglenen; kiginin kimli[ine
dair bilgilerin bulundu$u verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarasr,

uyruk bilgisi, anne adr-baba adr, niifusa kaytlr oldufru yer ve difer
nUfus bilgileri, dofum yeri, do[um tarihi, cinsiyet, medenidurum gibi

bilgileri igeren ehliyet, niifus crizdanr ve pasaport gibi belgeler ile

vergi numarasr, SGK numarasr, imza bilgisiv.b. bilgiler

KimliSi belirli veya belirlenebifir bir gergek ki5iye ait oldu$u agrk olan;
krsmen veya tamamen otomatik gekilde veya veri kayrt sisteminin bir
pareasr olarak otomatik olmayan gekilde iglenen; telefon numarasr,

adres, e-mail adresi, faks numarasr, lP adresigibi bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakrn Bilgisi Kimlili belirli veya belirlenebilir bir gergek kigiye ait oldufru agrk olan;
krsmen veya tamamen otomatik gekilde veya veri kayrt sisteminin bir
parcasr olarak otomatik olmayan gekilde ig[enen; Paccor tarafrndan
yrirritiilen faaliyetler gergevesinde, kigisel veri sahibinin hukuki ve
diper menfaatlerini korumak amacryla kigisel veri sahibinin aile

bireyleri (6r. eg, anne, baba, gocuk), yakrnlan ve acil durumlarda

ulagrlabilecek diEer kigiler hakkrndaki bilgiler

Fiziksel Mekan Giivenlik
Bilgisi

Kimli$i belirli veya belirlenebilir bir gergek kigiye ait otdufiu aqrk olan;
krsmen veya tamamen otomatik 5ekilde veya veri kayt sisteminin bir
parqasr olarak otomatik olrnayan gekilde iglenen; fiziksel mekdna
girigte, fiziksel mek6nrn igerisinde kal15 srrasrnda alrnan kayrtlar ve

belgelere ili5kin kigisel veriler; kamera kayrtlarr, tagrt plaka bilgileri,

ses kayrtlarr ve g0venlik noktasrnda ahnan kayrtlar v.b.

Kimlifii belirli veya belirlenebilir bir gergek ki5iye ait oldu$u agrk olan;
krsmen veya tamamen otomatik gekilde veya veri kayrt sisteminin bir
pareasr olarak otomatik olmayan gekilde iglenen; Paccor'un kigisel veri
sahibi ile kurmug olduiu hukuki iligkinin tipine gore defii5kenlik
gosteren bilgi, belge ve kayrtlara iligkin iglenen finansal kigisel veriler
ile banka hesap numarasr, banka hesap bilgileri,{IBAN no, hesap

sahibi vb.) kredi kartr bitgisi v.b. ve gah;anlara iligkin finansal ve maa$

detaylarr, ,bordrolar, prim hak edigleri, prim tutarlarr, icra takip
dosyalarrna ili5kin dosya ve borg bilgileri, banka hesap ctizdanr, asgari
gegim indirimi bilgisi, 6zel sa$lrk sigortasr tutarr, hayat sigortasr tutan
vb bilgiler



Ozliik Bilgisi ($ahgan

Performans ve Kariyer
Geligim Verisi, Qahgma ve
izin Verileri)

Kimli$i belirli veya belirlenebilir bir gergek kigiye ait oldu$u agrk olan;
krsmen veya tamamen otomatik qekilde veya veri kayrt sisteminin bir
pargasr olarak otomatik olmayan gekilde iglenen; Paccor ile galrgma

iligkisi igerisinde olan gergek kigilerin 6zhlk haklarrnrn olugmasrna

temel olacak ve dzlrik dosyasrnda yer almasr kanunen zorunlu tutulan
bilgilerin(Oirenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancr dil
bilgileri, efiitim ve beceriler, CV, aldr$r kurslar, izin krdern baz tarihi,
izin krdem ilave grin, izin grubu, Erkrg/donrig tarihi, grin, izine grkrg

nedeni, izinde bulunaca[r adres/telefon, pozisyon adr, departmant ve
birimi, unvanr, son ige girig tarihi, ige girig grkrg tarihleri, sigorta
girig/emeklilik, sosyal guvenlik no, esnek saatlerde galrgma durumu,
seyahat durumu galrgma g0n sayrsr, galrgtrfr projeler, aylrk toplam
mesai bilgisi, krdem tazminatr baz tarih, krdem tazminatr ilave gtin,
grevde gegen gUn, galrgan internet eri5im loglan, giri5 grkrg loglarr
elde edilmesine y6nelik iglenen her trirlrl kigisel veri ve galrganln

bulundu$u pozisyonda ilerleyebilmesi igin gerekli olan performans
(Efitim ve beceriler, hangi tarihte hangi efitimi aldl$r bilgisi, e-posta,
imzalr katrlrm formu, mri5teri ile gdrUgme kalite defierlendirme
formu, aylrk performansrnrn de$erlendirilmesi ve hedef
gergeklegtirme durumu, aktivite bilgileri

Ozel Nitelikli Kigisel Veri Kimlifii belirli veya belirlenebilir bir gergek kigiye ait oldugu agrk olan;
krsmen veya tamamen otomatik gekilde veya veri kayrt sisteminin bir
pargasr olarak otomatik olmayan 5ekilde iglenen; KVK Kanunu'nun 6.

maddesinde belirtilen veriler (or. kan grubu da ddhil saflrk verileri,
biyometrik veriler, din ve 0ye olunan dernek bilgisi gibi)

Talep/$ikSyet Y<inetimi
Bilgisi

Kimlifi belirli veya belirlenebilir bir gergek kigiye ait oldu$u agrk olan;
krsmen veya tamamen otomatik gekilde veya veri kayrt sisteminin bir
pargasr olarak otomatik olmayan gekilde iglenen; Paccor'a yoneltilmig
olan her tUrlU talep veya gikSyetin alrnmasr ve de$erlendirilmesine
iligkin kiSiseI veriler

5.3.Kigisel Veri Konusu Kigi Gruplannda Yer AIan Kigisel Veri Sahiplerinin Kigisel Verilerinin Toplanmasr

Ve iglenmesinin Amaglan

5.3.1. Paccor, btinyesinde galrgan personellerin ve stajyerlerin kigisel verilerini, SGK kaydrnln yaprlabilmesi

igin, ytirtirliikteki ig Kanunu ve ig Saflrfir ve Grivenligi Kanunu'nun uygulamalarr kapsamrnda ki5flerin
personel ozluk dosyasrnda bulunmasr zorunlu evraklarrn tamamlanmasr igin iglenmektedir. iqbu kigisel

veriler, ige girig ve i5 bagvurusu aSamasrnda agrk rrzalarr ile ilettikleri oz gegmig, i5 bagvuru formlarr, aday

havuzu hizmetleri veren insan kaynaklarr yazrlrm programlannrn (Kariyer.net, Linkedin gibi) sundu$u

ozgegmig gdrtinttileme yontemleri, mrilakat esnasrnda kendilerine sorulan ve rrzalan ile yanrtladrklarr

sorulara verdi kleri cevaplar aracrl rgryla elde edilmekted ir.

5.3.2. Paccor, kendisine i5 ba5vurusu yapan gergek kigilerden kigisel verilerini, ki5iyle i5e alrm sr.irecinde
millakat amaglt iletiqim kurmak ve mrilakat srrasrnda kiginin nitelikleri ve deneyimleri ile i5e alrm
yapllacak agrk pozisyonun uyumlu olup olmadrfrnr tespit etmek amaclyla talep etmekte ve iglemektedir.
igbu kigisel veriler, ba5vuru yapan ki5ilerin kendi agrk rrzalarr ile oz gegmiglerini insan kaynaklarr
departmantna yollamalart, mulakat esnasrnda kendi rrzalarr ile sorulan sorulan yanttlamalarr ya da ilan
yaytnlama ve aday havuzu hizmetleriveren insan kaynaklarr yazrlrm programlarrnrn (Kariyer.net, Linkedin
gibi) sundu[u ozgegmi5 gorUntrileme yontemleri ile elde edilmektedir.



5.3.3. Paccor, igbirlifi igerisinde oldufiu ig ortaklannrn galr5anlarr ve yetkili gergek kigilerinin verilerini; ig

ortaklarr ile geligtirmig otdu$u ge5itli ve difier hizmetlerln safilanmasr amacryla ig ortaklarr ve 3. kigi kurum
ve kuruluglarla imzalamrg oldufiu sozlegrneler kapsamrnda ig yaptrrdrfir yriklenici ve alt yuklenicilerden ig

saflrfl ve giivenli$i kanunu ve ilgili yonetmelikler kapsamrndaki soz konusu y0ktimltiltiklerini yerine
getirebilmek, yi.iklenici ve alt yuklenicilerin iglerini ifa ettikleri esnada sigortalr gahgrp gah5madrklarrnr

tespit ve kontrol etmek amacryla ki5isel verilerini talep etmekte ve iglemektedir.

Mal ve hizmet tedarikEilerinden temin edilen ve Paccor'un ticari faaliyetlerini ve projelerin amacrnt

yerine getirmek igin gerekli hizmetlerin Paccor'a sunulmasrnrn sa$lanmasr ve bunun denetlenmesi
amaoyla bu kigilerin kigisel verilerini kaydeder. igbu kigisel veriler irnzalanan sozlegmeler, giinderilen

faturalar, cihaz teslim tutanaklarr, mail yazrgmalan, telefon ve sair yollarla kurulan ileti5im, kiraolarla
kurulan iletigim kartvizitlerden elde edilmektedir.

5.3.4.Paccor'in faaliyet gostermig oldufu yer]egkesine her ne sebeple olursa olsun gelen trim
ziyaretgilerin kigisel verileri Paccor'un faaliyet gostermig oldufu yerlegkenin guvenli$inin ve dtizeninin
sa$lanmasr, yerlegke iginde gerekli yonlendirmelerin yaprlmasr amacr ile talep edilmekte ve

iglenmektedir^ Soz konusu ki5isel veriler; plaka bilgisi, firma bilgisi, mal kabul agamasrnda getirilen

rirriniln cinsi, irsaliye numarasr, telefon numarasr ve ilgili kimlik bilgilerinin danrgmada veya guvenlikte

Wi-Fi girig ekranrnda verilmesive g0venlik kamera gortrntiisu y6ntemleri ile elde edilmektedir.

5.4.Veri Konusu Kigi Gruplan ile Bu Kigilere Ait Veri Kategorilerinin iligkilendirilmesi

Tageron Qah5anlarr, CahsanlStajyerler, Qah5an

Adaylarr, i9 birli$i iginde Olduiumuz Kurumlann Qalrganlarr,

Hissedarlarr ve Yetkilileri, Zi

Ta5eron Qah5anlarr, galrSan/Stajyerler, QalrSan
Adaylan, i5 birlifi lEinde Oldu$umuz Kurumlann Qahganlarr,
Hisseda rlarr ve Yetkilileri,

Fiziksel Mekan Giivenlik

Tageron $ahganlan, Qalr5an/Stajyerler, Qah5an
Adaylarr, iS birliEi iginde Oldu$umuz Kurumlartn Qaltganlarr,
Hissedarlan ve Yetkilileri,

TaSeron Qa hSanlarr, QatrganlStajyerler, Qah;a n

Adaylarr, i5 birlisi iEinde Oldufumuz Kurumlarrn Qahganlarr,
Hissedarlarr ve Yetkilileri

Ozltik Bilgisi {CahSan Performans

ve Kariyer Geligim Verisi, gahgma
Qa hsan/Stajyerler, Qalrgan Adaylarr, Tageron ve gahganlarr,

i9 birlisi iginde Oldu$umuz Kurumlarrn gah5anlarr.

6zel Nitelikli Kigisel Veri QahganlStajyerler, Qahgan adaylarr, i5 birli[i iEinde oldu$umuz

Kurumlarrn Qalrganlarr.

Ta5eron Qahganlarr, ealrSan/Stajyerler, Qahgan
Adaylan, i9 birlifi iginde Oldufumuz Kurumlartn QahSanlarr,
Hissedarlan ve Yetkilileri,



5. Kt$tSEt VER|LER!N AKTAffLMAS! tLKELER|:

Paccor veri sahlplerinin kigisel verilerini, 6598 sayrlr KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ki5isel veri
igleme 5artlarr kapsamrnda ve i5bu Politika'da belirtilmig amaglarla srnrrlr olarak, KVK Kanunu'nun 8. ve 9.

maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kigi ve kurumlara aktarabilecektir.

Aktarrmda bulunu[an yukanda befirtilen ki5ilerin kapsamr ve veri aktarrrn amaglarr agafirda belirtilrnektedir. Bu

kigive Kurumlar;

Paccor Tedarikqileri
Paccor yetkilileri
Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluglarr,
Hukuken yetkili ozel hukuk / kamu hukuk tiizel ki;ileridir.

accor'un ticari ve yatrnm ,!

iPaccor'untedarikEiden dr5 kaynaklriffaaliyetlerini

Tedarikgi

fririitiirken Paccor'un emir ve blarak temin ettifii ve Paccor'un ticari 
1

ialimatlannauygunolaraksdzlegmefaaliyetlerini yerine getirmek iEini

[emelli yahut sozlegme olmaksrzrn'gerekli hizmetlerin Paccor'ai
i

A.

B.

C.

D.

:

le-

l

i

ir-

punan

. _ [gl"rf]_ag1 tgllmlamakta{1i,

i
:l
i\

$irket yetkilileri Yetkili gergek kigiler.

punulmasrnr

brnrrlrolarak.
litgiti mevzuii

sa$lamak amacryla]
I
I

..,-... -"'.,..- ".-.''* -,.',',j

hiik0mlerine gorei

Hukuken yetkili
i

ikamu kurum ve
:kuruluSlan
i

i

iD- Hukuken yetkili

.ozel hukuk kigileri

I

iirsili ftuiuit r'u([*ieiine gtiie
iPaccofdan bilgive belge almaya
yetkili

ikamu kurum ve kuruluglarr.

ilgili mevzuat hiikiimlerine gore
iPaccor'dan bilgive belge almaya
vetkili

""pr"t "lv,hv 
t htsilq:i.-.

lPaccor/da ticari faaliyetlerine iligkini

btratejilerin tasarlanmasr, en iist]
d0zeyde yonetiminin sa$lanmasr ve 

,

$eletiyr amgelglvla 1ryr!1glarak ,. I

ilgili kamu kurum ve kurulu5larrnrn

,1

rhukuki yetkisi dShilinde talep ettigi i

amaglarla srnrrlr olarak. 
.

Vetkisi d6hilinde talep etti$i amagla

irnrrk olarak.

E. Kr$rsEL VERILERTN YURTDI9TNA AKTARTLMAST

Yabancr rilkelere veri aktarrlmamaktadrr.



s.KiSisEL vERiLERiN SAKLANMAST

Elde etti$imiz ki5isel veriler, Paccor'un ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacryla, uygun sure

zarfrnda fiziksel veya elektronik ortamda guvenli bir gekilde saklanmaktadrr. Soz konusu faaliyetler
kapsamrnda, Paccor tarafrndan ki5isel verilerin korunmasrna iligkin olarak KVK Kanunu bagta olmak
ilzere, ilgili tUm mevzuatta dngorrilen yrikrimltilCIklere uygun hareket edilmektedir. ilgili mevzuatlar
uyannca, kigisel verilerin daha uzun sr.ire saklanmasrna cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller
milstesna olmak kaydryla, kigisel verilerin iglenme amaglarrnrn sona ermesi durumunda, Paccor

tarafrndan re'sen yahut sahiplerinin talebi rlzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale
getirilecektir. Kigisel verilerin soz konusu yontemler vasrtasryla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar
higbir gekilde kullanrlamayacak ve geri getirilemeyecek gekilde imha edilecektir.

Ancak veri sorumlusunun me$ru menfaatinin oldu$u durumlarda, i5lenme amacrnrn ve ilgili kanunlarda
belirtilen sUrelerin de sona ermesine rafmen veri sahiplerinin temel hak ve ozgtirlUklerine zarar
vermemek kaydryla ki5isel veriler, Borglar Kanunu'nda drizenlenen genel zamanasrmr sriresinin (on yrl)

sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi gegen zamana$rml srlresinin sona ermesinin ardrndan
kigisel veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

g.KiSisEL vERiLERiN KoRUNMASTNA iLiSKiN ALTNAN TEDBiRLER

Paccor, KVK Kanunu'nun L2'inci maddesine uygun olarak, iglemekte oldu$u kigiselverilerin hukuka aykrrr

olarak iglenmesini 6nlemek, verilere hukuka aykrrr olarak erigilmesini dnlemek ve verilerin muhafazasrnr

saflamak igin uygun grivenlik dtizeyini saglamaya ydnelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu

kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptrrmaktadrr. iqlenen kigisel verilerin teknik ve idari ttlm
tedbirler altnmrg olmasrna rafimen, kanuni olmayan yollarla rigrincri ki5iler tarafrndan ele geEirilmesi

durumunda, Paccor bu durumu mtlmkrin olan en krsa s0re igerisinde ilgili birimlere haber verir.

9.1.Teknik Tedbirler:

grincellenmekte ve yeni lenmektedir.
ig birimi bazrnda belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erigim ve yetkilendirme
teknik g6ztimleri devreye ahnmaktadrr.
Erigim yetkileri srnrrlandrrrlmakta, yetkiler drlzenli olarak gozden gegirilmektedir.
Alrnan teknik onlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk tegkil eden hususlar yeniden
defierlendiri lerek gerekli teknolojik gozUm uretilmektedir.
Virils koruma sistemleri ve guvenlik duvarlarrnr igeren yazrlrmlar ve donanrmlar kurulmaktadrr.
Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
Kigisel verilerin toplandrgr uygulamalardaki giivenlik agrklannr saptamak igin dilzenli olarak
gUvenlik taramalarrndan gegirilmektedir. Bulunan agrklarrn kapatrlmasr saflanmaktadrr.
ihtiyag olugtufunda srzma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolr]nri sa$lar.
Ki5isel verilerin yok edilmesi geri d6nugttirrilemeyecek ve denetim izi brrakmayacak gekilde

saflanrr.

9.2.idari Tedbirler:

konusunda e$itilmektedir.
ig birimi bazrnda ki5isel veri iglenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Paccor iginde
kigisel verilere eriqim ve yetkilendirme sriregleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadrr. Erigimin
stntrlandrnlmasrnda verinin ozel nitelikli olup olmadrgrve onem derecesi de dikkate alrnrr.
Paccor personeli ile arasrndaki iligkiyi dUzenleyen ve kigisel veri igeren her trlrlti belgeye ki5isel
verilerin hukuka uygun olarak i5lenmesi igin KVK Kanunu ile 6ngdruilen yrikrimlri[iklere uygun
hareket edilmesi gerektifi, kigisel verilerin if5a edilmemesi gerektifi, kigisel verilerin hukuka
aykrn olarak kullanrlmamasr gerektifii ve kigisel verilere iligkin gizlilik yr]ktimlultifirjnrin Paccor ile
olan ig akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettifii yontinde kayrtlar eklemi5 olup



personelin bu yUktimltiltiklere uymamasr ig akdinin feshine varabilecek yaptrrrmlarrn

uygulanmasrnr gerektirmektedir.

Qalr5anlar, ofirendikleri kigisel verileri KVK Kanunu htikumlerine aykrrr olarak bagkasrna

agrklayamayacafir ve igleme amacr drgrnda kullanamayacafir ve bu yUkumlrilU$Un gOrevden

ayrrlmalanndan sonra da devam edecefii konusunda bilgilendirilmekte ve bu do[rultuda
kendilerinden gerekli taa hhrltler a lr nmaktadr r.

Paccor tarafrndan ki5isel verilerin hukuka uygun olarak aktanldrfr kigiler ile akdedilen
sozlegmelere; kigisel verilerin aktarrldrgr kigilerin, kigisel verilerin korunmasr amacryla gerekli

giivenlik tedbirlerini alacafrrna ve kendi kuruluglarrnda bu tedbirlere uyulmasrnr saflayaca$rna
iligkin h0krlmler eklenmektedir.

iglenen kiSisel verilerin hukuka aykrrr yollarla bagkalarrtarafrndan elde edilmesi h6linde, bu

durumu en krsa stirede ilgilisine ve Kurul'a bildirir.

Kigisel verilerin iglenmesi hakkrnda bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline

kigisel verilerin korunmasr mevzuatr ve veri gtivenlifii kapsamrnda gerekli efitimleri verir.
Kendi t0zel kigili$i nezdinde Kanun hrlkumlerinin uygulanmasrnr sa$lamak amacryla gerekli

denetimleri yapar ve yaptrrrr. Denetimler sonucunda ortaya grkan gizlilik ve grivenlik zafiyetlerini
giderir.
Paccor, kigisel verileri aktardrfr uguncti gahrslarrn da, igbu Politika ve KVK Kanunu ht]krlmleri
do$rultusunda verileri hukuka uygun olarak iSleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun
olarak erigme yukumlrilrlklerini yerine getirmesinden KVK Kanunu'nun 12. maddesi uyarrnca

sorumludur. Bu nedenle Paccor, ug0ncu kigilere veri aktarrlrrken yaprlacak sozlegmeler ve her
turlrl drlzenlemede bu gartlarrn sa$lanmasrnr ve kendisine denetim yapma yetkisi verilmesini
igeren taahhritler almalrdrr. Yine Paccor tiim personelini kigisel verilerin UgiincU gahrslara

aktarrlmasr srireglerinden dofan sorumluluklar yonrinden ozel olarak bilgilendirmelidir.

lO.VERi SORUMLUSUNUN AYDINLATMN YUTUUIUIUEU

Paccor, KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak kisisel veri sahibinin haklarrnr kendisine
bildirmekte, bu haklarrn nasrl kullanrlaca[r konusunda kigisel veri sahibine yol g6stermektedir ve
Paccor, kigisel veri sahiplerinin haklarrnrn defierlendirilmesi ve kigisel veri sahiplerine gereken

bilgilendirmenin yaprlmasr igin KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanallan, i9

i5leyigi, ida ri ve teknik dtlzen lemeleri yrirritmektedi r.

KVK Kanunu'nun L0. maddesi kapsamrnda, veri sahiplerinin, kigisel verilerin elde edilmesinden 6nce
yahut en geg elde edilmesi srrasrnda aydrnlatrlmasr gerekmektedir. Soz konusu aydrnlatma
yuikumlrilriiri gergevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler qunlardrr:

1.Ki5isel verilerin hangi amagla iglenecefii,

2.iglenen kigisel verilerin kimlere ve hangi amagla aktarrlabilecefi,

3.Kigisel veri toplamanrn yontemi ve hukuki sebebi,

4.KVK Kanunu'nun 11. maddesinde sayrlan difer haklar.

Paccor, aydtnlatma yukrimlrilrifrin0 yerine getirmek amacryla, sr.ireg ve verileri iglenen kigiler bazrnda,
yukarrda belirtilen KVK Kanunu h0kmtl kapsamrnda veri sahiplerine sunulmak rizere aydrnlatma
beyanlan haztrlamtgtrr. Aydrnlatma beyanlarrnrn veri sahiplerine sunulmasrnrn ardrndan, Paccor 'in
ticari faaliyetlerini yiir0tebilmesi igin veri sahibinin agrk nzasrnrn alrnmasrnr gerektiren veri igleme

faaliyetleri ve veri kategorileri igin de agrk rrza beyanlarr hazrrlanmrgtrr.



11.VERI SAHIBININ HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

Ki5isel veri sahipleri agafirda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kisisel veri iglenip i5lenmedifini o$renme,

(2) Kigiselverileri iglenmigse buna iligkin bilgitalep etme,

(3) Kigiselverilerin iglenme amactnt ve bunlann amacrna uygun kullanrlrp kullanrlmadr$rnr o$renme,

(4)Yurt iginde veya yurt drgrnda kigisel verilerin aktarrldr$r 0gi.incri ki5ileri bilme,

(5) Kiqisel verilerin eksik veya yanlrg iglenmig olmasr hSlinde bunlarrn dtizeltilmesini isteme ve bu kapsamda

yaprlan iglemin ki5iselverilerin aktarrldr$r rigrincri kigilere bildirilmesini isteme,

(6) KVK Kanunu ve ilgili difier kanun huk0mlerine uygun olarak iglenmig olmasrna ra$men, iglenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasr hdlinde ki5isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu

kapsamda yaprlan iglemin kigiselverilerin aktartldr$r tigtincti kigilere bildirilmesini isteme,

(7) iglenen verilerin mirnhasrran otomatik sistemler vasrtasryla analiz edilmesi suretiyle kiginin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya grkmasrna itiraz etme,

11.1.1.Kigisel Veri Sahibinin Haklannr ileri Stiremeyeceii Haller

Kigisel veri sahipleri, KVK Kanunu'nun 28. maddesi gerepince agafirdaki haller KVK Kanunu kapsamr dr5rnda

tutuldu{undan, ki5isel veri sahiplerinin bu konularda lf inci bol|mde de sayrlan haklarrnr ileri stiremezler:

(1) Ki5isel verilerin resmi istatistik lle anonim h6le getirilmek suretiyle ara$trrma, planlama ve istatistik gibi

amaglarla iglenmesi.

(2) KiSisel verilerin milli savunmayr, milli gtivenli[i, kamu guvenli$ini, kamu dilzenini, ekonomik grivenli[i, ozel

hayatrn gizlili[ini veya kigilik haklarrnr ihlal etmemek ya da sug tegkil etmemek kaydryla, sanat, tarih, edebiyat
veya bilimsel amaglarla ya da ifade ozgurlri$ri kapsamrnda iglenmesi.

(3) Kigisel verilerin milli savunmayr, milli grivenligi, kamu guvenli$ini, kamu drlzenini veya ekonomik gtivenlifii

sa$lamaya yonelik olarak kanunla gorev ve yetki verilmig kamu kurum ve kuruluglarr tarafrndan yrirUtrilen

onleyici, koruyucu ve istihbarr faaliyetler kapsamrnda iglenmesi.

(4) Kigisel verilerin soru$turma, kovugturma, yargrlama veya infaz iglemlerine iligkin olarak yargr makamlarr

veya infaz mercileri tarafrndan iglenmesi.

KVK Kanunu'nun28f2 maddesigerefiince; aga[rda srralanan hallerde kigiselverisahiplerizararrn giderilmesini

talep etme hakkr harig, Lf inci bolrimde sayrlan di[er haklarrnr ileri suremezler:

(1) KiSisel veri iglemenin sug iglenmesinin onlenmesi veya sug soru$turmasr igin gerekli olmasr.

(2) Kigisel veri sahibi tarafrndan kendisi tarafrndan alenilegtirilmig kigisel verilerin iqlenmesi.

(3) Kigisel veri iglemenin kanunun verdifi yetkiye dayanrlarak gdrevli ve yetkili kamu kurum ve kurulu5larr ile

kamu kururnu nitelifiindeki meslek kuruluglarrnca, denetleme veya d0zenleme gdrevlerinin yiiriittilmesi ile

disiplin soru$turma veya kovugturmasr igin gerekli olmasr.

(4) Kigisel veri iglemenin britge, vergi ve mali konulara iligkin olarak Devletin ekonomik ve mali grkarlarrnrn

korunmasr iEin gerekli olmasr.

11.1.2.Ki5ise! Veri Sahibinin Haklarrnr Kullanmasr

Veri sahipleri bu b6ltimrin 11inci baghfir altrnda srralanan haklarrna iliqkin taleplerini kimliklerini tespit edecek
bilgi ve belgelerle ve agafirda belirtilen yontemlerle Bagvuru Formu'nu doldurup imzalayarak (ek-1) Paccor'a

rlcretsiz olarak i letebileceklerdi r.



(a) Paccor Turkey Ambalaj A.$ istanbul adresine iadeli taahhritlti posta, noter vasttastyla veya elden teslim
yontemi ile gonderecekleri Bagvuru Formu ile 6$renme hakkrna sahiptirler.

Kigisel veri sahipleri adlna Ugrlncii kigilerin ba5vuru talebinde bulunabilmesi igin veri sahibi taraflndan

ba5vuruda bulunacak kigi adrna noter kanalryla duzenlenmi5 tizelvekiletname bulunmalrdrr.

11.1.3.Kigisel Veri Sahibinin KVK Kurulu'na $ik6yette Bulunma Hakkr

Kigisel veri sahibi KVK Kanunu'nunL4. maddesi gerefiince bagvurunun reddedilmesi, verilen cevabln yetersiz

bulunmasl veya stiresinde bagvuruya cevap verilmemesi hillerinde; Paccor'un cevabtnt dlrendifii tarihten
itibaren otuz ve herh6lde bagvuru tarihinden itibaren altmrg grin iEinde KVK Kurulu'na gik6yette bulunabilir.

11.2. PACCOR',UN BA$VURULARA CEVAP VERMESi

tt.z.t. Paccor'un Bagvurulara Cevap Verme Usulii ve Stiresi

Kigisel veri sahibinin, bu boltlmrln 1-1-.1-.2. baglrklr krsmrnda yer alan usule uygun olarak talebini Paccor'a

iletmesi durumunda Paccor talebin niteli$ine gdre en geg otuz grin iginde ilgili talebi ucretsiz olarak

sonuElandrracaktlr. Ancak, KVK Kurulunca bir ucret ongorulmesi hdlinde, Paccor tarafrndan bagvuru

sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ticret altnacakttr.

tt.7.2. Paccor'un Bagvuruda Bulunan KiqiselVerisahibinden Talep Edebilecepi Bilgiler
Paccor, bagvuruda bulunan kiginin kigisel veri sahibi olup olmadrfirnr tespit etmek adrna ilgili kigiden bilgi talep

edebilir. Paccor, ki$isel veri sahibinin bagvurusunda yer alan hususlarr netle5tirmek adrna, kigisel veri sahibine

bagvurusu ile ilgili soru yoneltebilir.

LL.2.3. Pacco/un Kigisel Veri Sahibinin Bagvurusunu Reddetme Hakkl

Paccor agafrda yer alan hallerde bagvuruda bulunan kiginin baqvurusunu, gerekgesini aErklayarak

reddedebilir:
(1) Kiqisel verilerin resmi istatistik ile anonim h6le getirilmek suretiyle ara$trrma, planlama ve istatistik gibi

amaglarla iqlenmesi.
(2) Kigisel verilerin milli savunmayr, milli grivenli[i, kamu guvenli$ini, kamu dtizenini, ekonomik guvenli[i, ozel

hayatrn gizlilifiini veya kigilik haklarrnr ihlal etmemek ya da sug tegkil etmemek kaydryla, sanat, tarih, edebiyat
veya bilimsel amaglarla ya da ifade ozgrirlufu kapsamtnda iglenmesi.
(3) Kisisel verilerin milli savunmayr, milli grivenli[i, kamu gUvenlifiini, kamu dr]zenini veya ekonomik gtivenlifii

saflamaya yonelik olarak kanunla gorev ve yetki verilmi5 kamu kurum ve kuruluglart taraftndan yurUttilen

6nleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamrnda iglenmesi.
(4) Ki5isel verilerin sorugturma, kovugturma, yargrlama veya infaz iglemlerine iligkin olarak yargt makamlart

veya infaz mercileri tarafrndan i9[enmesi.

{5) Kisisel veri iglemenin sug iglenmesinin onlenmesi veya sug sorusturmasr igin gerekli olmast.
(6) Kigisel veri sahibi tarafrndan kendisi tarafrndan atenilegtirilmig ki5isel verilerin iglenmesi.
(7) Kisisel veri iglemenin kanunun verdifi yetkiye dayanrlarak gorevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluglan ile

kamu kurumu nitelifindeki meslek kuruluglarrnca, denetleme veya diizenleme gorevlerinin ytirtit0lmesi ile

disiplin soru$turma veya kovugturmasr igin gerekli olmast.
(8) Kigisel veri iglemenin britge, vergi ve mali konulara iligkin olarak Devletin ekonomik ve mali grkarlartnrn

korunmasr igin gerekli olmasr.
(9) Kisisel veri sahibinin talebinin di$er kigilerin hak ve ozgiirluklerini engelleme ihtimali olmasr
(10) Orantrsrz gaba gerektiren taleplerde bulunulmu5 olmast

{11) Talep edilen bilginin kamuya aQrk bir bilgi olmasr.

12. REVIZYON VE YURURTUKTEN KALDIRMA
igbu Politika'nrn revizyon edilmesi veya ytiruirlrikten kaldrnlmasr halinde Politika'nrn revizyon edilmig haliveya
yeni politika ornefii ilgiliyerlerde ilan edilecektir.



13. YURURLUK

igbu Politika 74.LL.2A19 tarihinde yiiriirlii$e girer'.

14. YURUTME

igbu Politika'nrn yiiriitiilmesinden Paccor Turkey Ambalaj A.$, takibinden ve koo-rdinasylnundan sorumlu
olmak iizere trim departman miidtlrleri ve tiim departman miJdiirlerinin KVK Kanunu'nun getirdi$i
yiikrimliiltikter bakrmrndan sorurnlu oldu$u Bilgi iglem Sorumlusu ssrumludur.

15. REFEBANS DOKI}MANIAR
FR077 Veri Sahibinin Agrk Rrza Beyan Formu
FR152 Veri Sahibi Bagvuru Formu
FR154 KVKK Ar;drnlatma ve Agrk Rrza Metni
TB14 KVKK Envanteri

r
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