
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR EK PROTOKOL 
 
İşbu ek protokol, CSGLOBAL grup ş rketler  (Bundan sonra “Ver  Sorumlusu” olarak anılacaktır.) 
le ………………………………(Bundan sonra “Ver  İşleyen” olarak anılacaktır.) arasında mzalanan 

sözleşmelere ek olmak üzere b rl kte düzenlenm şt r.   
 
Ver  Sorumlusu ve Ver  İşleyen bundan böyle b rl kte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır. 
 
Madde 1. Protokolün Konusu 
 
İşbu protokolün konusu, Ver  İşleyen’ n 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu (Bundan sonra 
“KVKK” olarak anılacaktır), k nc l düzenlemeler  ve K ş sel Ver ler  Koruma Kurulu’nun kararları 
doğrultusunda k ş sel ver lere l şk n yükümlülükler n n düzenlenmes d r. 
 

Madde 2. 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu’na İl şk n Hükümler: 
 

i. Taraflardan her b r , şbu Sözleşme uyarınca, b rb rler  arasında aktarılan k ş sel ver ler , 6698 sayılı 
KVKK’da öngörülen temel lke ve şleme şartlarına uygun şek lde şleyeceğ n  kabul ve taahhüt eder. 
 

ii. Ver  şleyen ş rket, ver  sorumlusu ş rket tarafından paylaşılan k ş sel ver ler , söz konusu k ş sel ver n n 
şlenmes ne dayanak mevzuat ve düzenlemelerde öngörülen süre boyunca ve n hayet nde şleme amacının 

gerekl  kıldığı süre boyunca 6698 sayılı KVKK’na uygun şek lde muhafaza edecekt r. İlg l  mevzuat ve 
düzenlemelerde bel rt len süreler n ve şleme amacının ortadan kalkmasının ardından, ver  şleyen ş rket, 
şlem ş olduğu tüm k ş sel ver ler , ver  sorumlusuna tamamen devredecek ve asıl le tüm yedekler n  

f z k  ve elektron k tüm s stemler nde mha edecekt r. İşbu mhaya l şk n prosedür ver  şleyen ş rket 
tarafından yürütülecek ve ver  sorumlusuna mha raporu yazılı halde let lecekt r. 
 

iii. Ver  şleyen ş rket, k ş sel ver ler n şlenmes ne l şk n olarak çalışanlarının şbu sözleşmede yer alan tüm 
yükümlülüklere uygun davranacağını b zzat taahhüt edecek ve çalışanlarından şbu sözleşmede yer alan 
yükümlülüklere uygun davranacaklarına l şk n taahhüt alacaktır. 
 

iv. Ver  şleyen ş rket, söz konusu k ş sel ver ler n şlenmes ne l şk n olarak alt şveren, taşeron veya başkaca 
b r ver  şleyen çalıştırması durumunda; önceden ver  sorumlusuna yazılı b lg  verecek ve söz konusu 
k ş sel ver ler ç n şbu sözleşmede yazan tüm yükümlülükler n sağlanacağını, alt ver  şleme faal yet  
açısından da b zzat taahhüt edecek ve çalıştırdığı alt şveren, taşeron veya başkaca ver  şleyenlerden 
taahhüt alacaktır. Söz konusu alt ver  şleme faal yet nden, şbu sözleşmede yazan tüm hükümler 
doğrultusunda şbu sözleşmen n tarafı ver  şleyen ş rket sorumlu olacaktır. 
 

v. Ver  şleyen ş rket, 6698 sayılı KVKK’da öngörülen şek lde tekn k ve dar  tedb rler  alarak şled ğ  k ş sel 
ver ler n güvenl ğ n  sağlayacak ve herhang  b r ver  hlal  yaşanması durumunda bu durumu derhal ver  
sorumlusuna yazılı olarak letecekt r. 
 

vi. Ver  şleyen ş rket, şbu Sözleşme gereğ  şled ğ  k ş sel ver ler , g zl  b lg  olarak kabul ed p süres z olarak 
fşa etmemek, paylaşmamak, açıklamamak ve bel rt len amaçlar ve süreler dışında şlememek ve 

kullanmamakla yükümlü olacaklardır. 
 

vii. Ver  şleyen ş rket; ver  sorumlusu ş rket n şbu sözleşme konusu ve kapsamı le sınırlı olarak, söz konusu 
k ş sel ver ler n şlenmes  bakımından d led ğ  zaman denet m yapma, rapor ve prosedürler  kontrol etme 
hakkına sah p olduğunu kabul eder. Ver  sorumlusu ş rket n şbu hususta gördüğü b r eks kl k ve/veya 
aksaklık olması hal nde, ver  şleyen ş rket, derhal gerekl l kler  yer ne get receğ n  taahhüt eder. 
 



viii. Ver  şleyen ş rket kend  çalışanlarının veya alt şverenl k l şk s  çer s nde h zmet alınan taşeron 
çalışanlarının, Ver  sorumlusu ş rket adına elde bulundurdukları k ş sel ver ler n güvenl ğ n  
sağlamalarından sorumludur. Ver  şleyen ş rket, şbu kapsamda kend  çalışanlarının veya alt şverenl k 
l şk s  çerçeves nde h zmet aldığı taşeron çalışanlarının neden olduğu zararların tazm n nden sorumlu 

olduğunu, şbu kapsamda Ver  sorumlusu ş rket adına doğan her türlü zararın tamamını nakden ve derhal 
ödeyeceğ n  kabul ve taahhüt eder. 
 

ix. Ver  şleyen ş rket n şbu sözleşmeye veya yürürlüktek  mevzuata aykırı davranmasından dolayı ya da 
ver  şleyen ş rket n çalışan, alt şveren, taşeron ya da ş ortaklarından veya ver  şleyen ş rket tarafından 
k ş sel ver  gönder len üçüncü k ş   taraflardan kaynaklanan sebeplerle ver  sorumlusu ş rket n 
karşılaşacağı hukuk , dar  ve ceza  yaptırımlar ç n ver  sorumlusu ş rket n Ver  şleyen ş rkete rücu hakkı 
saklıdır. Ver  şleyen ş rket bu nedenlerle ver  sorumlusu ş rket n talepte bulunması hal nde, ver  
sorumlusu ş rket n n uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları derhal, nakden ve tamamen ver  sorumlusu 
ş rkete ödeyeceğ n  kabul ve taahhüt eder. 

 
Madde 3. D ğer Hükümler  
 

i. İşbu Ek Protokol le hüküm altına alınmamış olan Taraflar’ın her türlü hak ve yükümlülükler  Sözleşme 
le hükme bağlandığı şek lde geçerl l ğ n  korumakta olup Taraflar bu hususta anlaşmışlardır.  

ii. İşbu Ek Protokol’de bahs  geçmeyen konularda Sözleşme şart ve hükümler  aynen geçerl  olacak ve 
uygulanacaktır. İşbu protokol, Taraflarca 2 ( k ) nüsha olarak ……………………………………… 
tar h nde mzalanarak yürürlüğe g rm şt r. 

 
 


