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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan
Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri
sahibinin açık rızası gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında, HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya
elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak
üzere aşağıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli verilerimin yasadaki esaslar
çerçevesinde HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından toplanmasına,
kaydedilmesine, paylaşılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
•
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad- soyad, T.C. Kimlik
numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri
içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası,
kredi kart bilgileri, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler,
•
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
•
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan
kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik
noktasında alınan kayıtlar,
•
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve
kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel
veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
•
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde
işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. Kan
grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
•
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
şekilde işlenen; HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne yöneltilmiş olan her türlü talep
veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,
•

HES KODU

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri T.C. Kimlik Numarası ve Hayat Eve Sığar
(HES) kodu ile sorgulanacak kişilerin yeni koronavirüs kapsamında riskli/risksiz bilgisinin
Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile sağlanan servislerle aktarılması faaliyetlerinin icrası,
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gibi amaçlarla, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde ve söz konusu Kanun uyarınca kişisel veri
işleme şartları ve amaçları dâhilinde kişisel veriler işlenebilecektir.
HES Kodu uygulaması Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi
işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hususu açısından herhangi bir risk taşıyıp
taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. HES uygulamasının
kullanılması vasıtasıyla HES Kodu’nun alınabilmesi için, ilgili kişinin adı soyadı, yaşı,
cinsiyeti, konum bilgisi ve iletişim bilgisi gibi kişisel verileri ile kişinin özel nitelikli kişisel
verisi olan geçmiş ve mevcuttaki sağlık bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel Verileri
Koruma Kanunu (“KVKK”) 6. maddesi uyarınca; özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi
için ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızasının alınması veya kanuni istisnaların bulunması
gerekmektedir.
•

HATAYKART

Kullanıcı Tanımlama Bilgileri: Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, E-Posta
Adresi, Şifre, Telefon Numarası, Adres, İmza, Meslek Belgesi (Polis, Asker, Basın Yayın),
Engelli Bilgisi
Mobil cihazınızın işletim sistemi versiyonu:
Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri. (Cihazınızdaki tercihlerinize göre,
uygulama cihazınızda açık ve ekranda iken veya cihazınızda açık ve ekranda değil iken
konum bilgileriniz alınır.)
Kişiselleştirilmiş kart kullanım ve dolum bilgileriniz:
Cihaz bilgileri: Donanım modeli, işletim sistemi ve sürümleri, benzersiz cihaz ve reklam
kimliği tanımlayıcıları, IP adresi, mobil ağ bilgileri ve dil tercihleri gibi bilgiler.
Uygulama ile etkileşiminize ilişkin bilgiler: Örneğin; uygulama özellikleri veya
görüntülenen ekranlar ve uygulama ile etkileşime girmek için kullanılan bağlantılar, erişim
zamanı, erişim yeri, sistem arızaları ve diğer sistem işlemleri.
- Uygulama içindeki “Görüş Bildir” bölümünde iletilen yorumlar, müşteri hizmetleri ile
yapacağınız görüşmelerde ilettiğiniz bilgiler.
- “Görüş Bildir” ekranına yüklemiş olduğunuz görseller
•

HATAYKART KULLANIM AMACI

- Uygulama içerisinde oturum açılmasını sağlamak,
- Kullanıcı desteği sağlamak ve sorun gidermek.
- Duyurular hakkında sizleri bilgilendirmek,
- Uygulama içi seyahat planlayıcısı, yakın noktalar ve yolcu bilgilendirme işlemlerini
sağlamak,
- Donanımsal, yazılımsal ve çevrim içi veya çevrim dışı diğer hizmetler kapsamında en iyi
hizmeti sunmak,
- Kullanıcı alışkanlıklarına ilişkin araştırma ve istatistikler yapmak,
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- Kullanıcı tarafından gönderilen görseller kullanıcı şikâyetlerini çözümlemek veya
geribildirim edinmek amacıyla incelenmektedir.
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
hakkında yukarıdaki Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve anladım.
Onay Veriyorum

İmza:
Tarih:

Onay Vermiyorum

