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COVİD-19 SÜRECİNDE İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
Tüm dünyanın birlikte mücadele ettiği COVİD-19 virüs salgını sebebiyle öncelikli olarak sağlık
hizmetlerinin sağlanması ve kamu sağlığının korunması esastır. Ancak bunları sağlarken Ekom
Araştırma ve Tanıtım Danışmanlık ve Bilişim Hizmetleri Dış Ticaret A.Ş (Bundan böyle Ekom olarak

anılacaktır.), Bireysel Tanıtım Hizmetleri Dış Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Bireysel olarak
anılacaktır.) ve Transpop Lojistik Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Transpop olarak
anılacaktır.) (Her üç şirketi ilgilendirdiği durumlarda ise bundan böyle EKOM GROUP olarak
anılacaktır.) EKOM GROUP şirketleri ayrı ayrı “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, iş bu
bilgilendirmeyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 10. Maddesi uyarınca
aydınlatma yükümünü yerine getirebilmek ve siz çalışanları bu süreçte daha fazla bilgilendirmek
amacıyla yapmaktadır.
Son zamanlarda vaka sayılarında yaşanan artışlarla beraber siz değerli çalışanlarımızın ve
dolayısıyla kamu sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla ek tedbirler almak
gerekmiştir. Bu süre zarfında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)
kapsamında özellikle kişilerin sağlık verilerinin ve diğer kişisel verilerin işlenmesi gerektiği
durumlar ile karşı karşıya kalmaktayız.
Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız : (i) Salgının yayılmasını önlemek ve çalışanlarımızı korumak,
(ii) Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (iii) İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin
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Yürütülmesi, (iv) Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla EKOM
GROUP tarafından: (1) çalışanın son 14 gün içerisinde yurt dışına seyahat edip etmediği, (2)
Covid-19 benzeri semptomlar gösterip göstermediği, (3) yakınlarının salgının yoğun olarak
yaşandığı yerlere seyahat edip etmediği (4) saha çalışanlarının salgının yoğun olarak yaşandığı
yerlerde çalışması ve çalıştığı yerlerde son 14 gün içerisinde Covid-19 geçiren bir kişi ile yakın
temas edip etmediği gibi bilgiler talep edilecektir. Bununla birlikte, işyerine girişte vücut sıcaklığı
ölçümü yapılması da söz konusu olabilmektedir. Talep edilen bu bilgiler çalışanlara doldurtulacak
formlar vasıtasıyla otomatik yada otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı olarak veya elektronik
şekilde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
ve sair mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemektedir.
Edinilen bilgiler doğrultusunda riskli olarak görülen çalışanın erken tanısının yapılabilmesi için
PCR testi ilgili çalışana verilecektir. Çalışanın kendi kendine uygulayabileceği bu test sonucunda
yanlızca pozitif veya negatif olarak sonuç alınabilecektir. Bunun akabinde test sonuçları Kanun’un
6 ıncı maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler
veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebileceği için söz konusu madde uyarınca test
sonucu pozitif veya negatif çıkan çalışanın sonucunu işyeri hekiminin erişiminde olan
insan.kaynaklari@ekomgroup.com e-posta adresine iletmeleri istenecektir. Test sonucu pozitif çıkan

çalışanın sonucu yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır. Test sonucu negatif çıkan
çalışanların semptomlarının devam etmesi halinde çalışanın yetkili bir sağlık kuruluşuna
başvurması ve detaylı bir test yaptırması gerekmektedir. Aynı şekilde işyeri içerisinde birlikte
çalıştığı veya yakın temas halinde bulunan kişileri tespit edebilmek amacıyla ilgili departmanlar
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ile de anonim bir şekilde bilgi paylaşımı yapılabilecektir. İsim ve Soyisim paylaşılmasının zorunlu
olduğu durumlarda (örneğin yakın temas halide olan kişilerin de tespit edilebilmesi ve yayılmanın
önüne geçebilmek için) amacını aşmayacak şekilde paylaşılacaktır.
Her halükarda işlenecek tüm veriler: hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde
güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecek, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olarak işlenecektir. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilecektir. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ise söz konusu
kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Özellikle evden çalışmanın olduğu dönemlerde çalışanların kendileri ve hane halkından bir kişide
COVİD-19 şüphesi olduğuna ilişkin durumlar ile karşılaşıldığında PCR testini hane halkında aynı
semptomları gösteren kişiler içinde işyerinden talep edilebilecektir.
EKOM GROUP veri sorumlusu sıfatıyla siz değerli çalışanlarına ait (sağlık verileri dışındaki)
kişisel verileri, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen veri paylaşımına ilişkin talepler
doğrultusunda Kanun’un 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendi uyarınca kişisel veri
paylaşımı gerçekleştirebilecektir.
Sağlık verilerinin paylaşılması ise Kanun’un 6 ıncı maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca
hastane, tıp merkezi vb. sağlık hizmet sağlayıcıları tarafından talep edilmesi halinde veya
çalışandan alınan açık rızasının bulunması durumunda olacaktır.
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Siz değerli çalışanlarımızdan elde edilecek bu kişisel verilerin sair amaçlarla kullanılmayacağını,
yurtdışına transfer edilmeyeceğini, Pandemi dönemi bittikten sonra kişisel verilerinizin yasal
süreler içerisinde sileceğini, imha edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul ve taahhüt eder.
EKOM’a iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak gerektiğinde
Kanun’un 6 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hastane, tıp merkezi vb. sağlık hizmet
sağlayıcıları tarafından talep edilmesi halinde paylaşılabilecektir.
6698 Sayılı Yasa'nın 11. maddesinde sayılı haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, ‘Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe göre EKOM’un Değirmenyolu Cad.
Kutay İşmerkezi C Blok No:16 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplere
ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, EKOM’un Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
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