
RWE TAŞERON ÇALIŞANI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek 

amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. 

(“Şirket” ya da “RWE”)  olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma 

Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. 

I. Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak 

RWE tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir 

şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve 

mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere 

açıklanabilecek/aktarılabilecektir. 

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

RWE, kişisel verileri doğrudan taşeron firmadan, taşeron firma çalışanlarının kendisinden, taşeron 

çalışanlarının iş tanımları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden, özlük dosyasında yer 

alan bilgi ve belgelerden, e-posta, posta, CCTV, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair 

iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da 

belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve 

geliştirilmesi, kanuni ve hukuki yükümlülüklerimiz başta olmak üzere aşağıda (IV) maddesinde 

belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki 

sebepler doğrultusunda toplamaktadır: 

- Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (ör: özel sağlık sigortası 
yapılması), 

- Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: özlük 
dosyalarınızın oluşturulması ve saklanması), 

- Sözleşmenin ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (ör: 
kimlik bilgileriniz), 

- Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör: Kanun 
uyarınca verilerinizi güncel tutma ödevimiz kapsamında sizlerden iletişim bilgilerinizi 
yenilemenizi istememiz), 

- Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini 
işlememizin zorunlu oluşu (ör: bilişim altyapı hizmet sağlayıcılarımız ile bu kapsamda kişisel 



verilerinizin paylaşılması). Bu paylaşım sırasında Kanun’daki minimum veri toplama ilkesi 
çerçevesinde hareket edilmekte ve hizmet kapsamı ilgili olmayan kişisel veri paylaşımından 
kaçınılmaktadır. 

III. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri 

Taşeron 
Çalışanı 

Kimlik Bilgisi Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Bilgileri 
(Cüzdan seri no, aile sıra no vb.), Doğum Tarihi, Doğum 
Yeri, Medeni Hali 

İletişim Bilgisi Adres, Telefon / Cep Telefonu 

Kurumsal Kimlik 
Bilgisi 

Unvan, Görev 

Mesleki Deneyim 
Bilgisi 

Sigorta Bilgisi, Öğrenim Durumu, Mezuniyet Bilgisi, 
Askerlik Durumu, Geçmiş İş Deneyimi, Hobileri, 
Referanslar 

Özlük Bilgisi İş Başlama / Bitiş Tarihi, Görevlendirme Formu, CV 
Bilgileri, Mesleki Yeterlilik Belgesi 

Özel Nitelikli 
Kişisel Veri 

İmza, Adli Sicil Kaydı, Sağlık Verileri 

Diğer Fotoğraf, CCTV 
 

 

IV. Kişisel Verileri İşleme Amaçları 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirketimize açıklamanıza konu olan ve aşağıda 
sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde 
işlenebilecektir: 

 

- Şirket Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Şirket Tarafından Yürütülen Ticari 
Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların 
Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşeron Çalışanlarının Sahaya Giriş 
Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi. 
 

- Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; İş Sağlığı ve/veya Güvenliği 
Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası, Şirket'in ve Şirket'le İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili 
Kişilerin Hukuki, Teknik e Ticari-İş Güvenliğinin Temin Edilmesi, Şirket Yerleşkelerinin 
ve Demirbaşlarının Güvenliğinin Sağlanması, Olası Salgın Hastalıkların Önüne Geçilmesi 
 



- Taşeron İş İlişkilerinden Kaynaklanan Hukuk İşlerinin Takibi; Kanunen Yetkili Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarına Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi; Şirket Denetim 
Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
 

V. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri 
minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen 
göstermekteyiz. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital 
altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri 
belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.  

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu 
amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, kanunen yetkili 
kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda 
belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir. 

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir: 

Taşeron 
Çalışanı 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı başta olmak üzere kanuni 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla özlük bilgilerinizin, yemek 
kartı, kıyafet gibi yan hakların sağlanması amacıyla kimlik ve iletişim 
verilerinizin yurt içinde bulunan tedarikçilerimiz ile paylaşılması; Şirketin iç ve 
dış denetimlerden geçmesi sırasında kişisel verilerin denetimci ile paylaşılması; 
4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla sağlık verilerin iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi ile paylaşılması; barındırma hizmeti 
kapsamında bilişim altyapı hizmet sağlayıcımız olan yurt dışında bulunan grup 
şirketimiz ile paylaşılması söz konusudur. 

 

Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı ise aşağıdaki gibidir: 
 
Taşeron 
Çalışanı 

Denetim sırasında talep edilen kişisel verilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile paylaşılması; güvenlik olaylarının soruşturulması ve diğer hukuki 
yükümlülükler kapsamında talep halinde kamera kayıtlarının kolluk kuvvetleri 
ile paylaşılması gibi süreçler söz konusudur. 

 

VI. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki 

haklarınızı kullanmak amacıyla; kisisel_verilerim@rwe.com adresi üzerinden iletişime geçebilir veya 

https://www.rwe-turcas.com/tr-TR adresinde yer alan başvuru formunda yer alan yöntemlerden 

birini kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz 

https://www.rwe-turcas.com/tr-TR


durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
- Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
- Yurt içinde kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
- Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
- Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
- Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel 

verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
- İşlenen kişisel verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
- Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme 

. 

 

AYDINLATMA BEYANI 

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, kişisel verilerimin 
işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirmeyi anladığımı kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 

İsim : 

Tarih : 

İmza : 

 

  



TAŞERON ÇALIŞANI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ 

RIZA METNİ 

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. (“Şirket” ya da “RWE”) tarafından; Şirket operasyon 
süreçlerinin planlanması ve icrası, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı 
ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, sahaya giriş süreçlerinin planlanması ve 
icrası kapsamında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve özlük dosyasının oluşturulması başta 
olmak üzere ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin 
yürütülmesi amacıyla sağlık verilerimin işlenmesini ve bu verilerimin Şirket’in bu amaçlar 
doğrultusunda yurt içinde hizmet aldığı tedarikçileri ile barındırma hizmeti kapsamında bilişim 
altyapı hizmet sağlayıcısı olan grup şirketleri ile paylaşılmasını kabul ediyorum. 

 

Ad Soyad                                                          Tarih                                                                         İmza  

 

 


