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GİRİŞ 

Gizliliğiniz ve kişisel verilerinizin güvenliği, Bidfood Grup (“Bidfood”) için önemlidir. Kişisel verilerinizi, 

işleme amaçlarının gerektirdiğinden fazla daha uzun süreli olarak, özellikle ileride kullanılma gibi bir 

ihtimale dayalı saklamıyoruz ve işleme amacının geçerliliğini yitirmesiyle birlikte hukuka uygun şekilde yok 

ediyoruz. 

A. AMAÇ VE KAPSAM 

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) ve 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe 

giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimiz Bidfood Grup (“Bidfood” veya “Şirket”) 

tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve 

esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Politika ile kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan 

azami süreyi belirleme esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirme 

sağlanması amaçlanmaktadır. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirketimiz 

tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politika’ya uygun olarak gerçekleştirilir. 

İşbu Politika’nın kapsamına çalışanlar, çalışanların aile fertleri, çalışan adayları, tedarikçi çalışanları ve 

ziyaretçilere ait kişisel veriler dâhil olup, Şirket’in sahip olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen kişisel 

verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır. 

B. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN GENEL İLKELER 

İşbu Politika’nın hazırlanmasında, uygulanmasında ve kişisel verilerin işlenmesinde Yönetmelik’in 7. 

maddesinde yer alan ilkelere uyulmaktadır. 

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması 

halinde, kişisel veriler veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya 

anonim hale getirilir. 

Kişisel verilerin silinmesinde KVKK’nın 4. maddesinde sayılan aşağıdaki ilkelere tamamen uyulmaktadır: 

• Hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Veri sorumlusu tarafından saklama ve imha süreçlerinde KVKK’nın 12. maddesi kapsamında düzenlenen, 

ayrıca Kurul tarafından tavsiye edilen teknik ve idari tedbirlere uyulmaktadır. Bidfood tarafından hayata 

geçirilmiş teknik ve idari tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi işbu Politika’nın Tedbirler bölümünde yer 

almaktadır. 

Veri sorumlusu tarafından saklama ve imha süreçlerinde Kurul’un bu konuda vermiş olduğu kararlara 

uygun hareket edilmektedir.  
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Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi ile ilgili yapılan tüm işlemler kayıt altına 

alınmaktadır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 5 yıl süreyle 

saklanmaktadır. Veri sorumlusu, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, 

yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden en uygun olanı seçmekte, bu yöntemleri kişisel 

verilerin güvenliğini göz önünde bulundurarak uygulamaktadır.  

C. KAYIT ORTAMLARI 

Veri öznelerine ait kişisel veriler, Bidfood tarafından, KVKK hükümleri başta olmak üzere diğer ilgili 

mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bidfood kendi nezdindeki kayıt ortamlarını 

kişisel verilerin güvenliğini gözeterek oluştururken, hizmet sağlayıcılarını seçerken de ilgili veri işleyenin 

kayıt ortamlarının güvenlik derecesini göz önünde bulundurur.  

Veri öznelerine ait kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki kayıt 

ortamlarında güvenli bir şekilde saklanmaktadır: 

• Fiziksel dosyalar, 

• İşyeri veri tabanı, 

• Çalışan kişisel bilgisayarları, 

• Müşteriler tarafından doldurulan iletişim formları, 

• Şirket banka hesabı kayıtları, 

• E-posta hesapları, 

• Sipariş portalı, 

• Luca, 

• Uyumsoft (Entegratör), 

• Microsoft Navision (ERP sistemi), 

• Anlaşmalı nakliye firmaları, 

• Raporlama servisi, 

• Outlook, 

• Linkedin, 

• Pronet online service 

D. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Şirketimiz tarafından; çalışanlar, çalışanların aile fertleri, çalışan adayları, tedarikçi çalışanları ve 

ziyaretçilere ait kişisel veriler KVKK’ya uygun olarak saklanır ve imha edilir. KVKK’nın 3. maddesinde kişisel 

verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde de işlenen kişisel verilerin işlendikleri amaçla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği 

belirtilmiş, öte yandan 5. maddede kişisel verilerin işlenme şartları sayılmıştır. Buna göre Şirketimiz 

faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler işleme amaçlarımıza uygun olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen 

uygun süre kadar saklanır. 
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1. Hukuki Sebepler 

Şirketimiz, iş faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebepler 

doğrultusunda saklar: 

• Açık rıza, 

• Hukuki yükümlülük, 

• Meşru menfaat, 

• Sözleşmenin kurulması ya da ifası. 

Bu hukuki sebeplere dayalı olarak saklanan kişisel verilerin saklama süreleri, bahse konu hukuki 

sebeplerin dayandığı hukuki düzenlemelere göre belirlenmektedir. Şirketimizde kişisel verileri 

saklama sürelerinin dayandığı hukuki düzenlemeler şunlardır: 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,  

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 

• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,  

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

• 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

• 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 

• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 

• 4857 sayılı İş Kanunu, 

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, 

• Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 

• Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 

• Bu yasal düzenlemeler uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler 

2. İşleme Amaçları 

Şirketimiz, iş faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar 

doğrultusunda saklar: 

• Bina giriş kartlarının çıkarılması, 

• Çalışan adaylarının başvurularının değerlendirilmesi, 

• Çalışanlara araç teslimi, 

• Çalışanlara maaş, prim ve benzeri ödemelerin yapılması, 

• Çalışanlara şirket hattı alımı, 

• CV’nin olumlu değerlendirilmesi halinde çalışan adayıyla iletişime geçilmesi, 

• Evrak veya pazarlama materyali gönderimi, 

• Fatura, paket listesi gibi evrak gönderimi, 
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• Güvenliğin sağlanması, 

• Hizmet veya ürün alımları için cari kart oluşturulması, 

• Kampanyalara ilişkin bilgi verilmesi amacıyla e-posta gönderilmesi, 

• Müşteride bulunan makinenin tamir ve bakımının yapılması, 

• Personel özlük dosyasının oluşturulması, 

• Sevkiyatın sağlanması, 

• Ürün satışı için cari kart açılması, 

• Ürünün adrese teslim edilebilmesi, 

• Yemek kartı çıkarılması. 

3. İmhayı Gerektiren Sebepler 

Kişisel Veriler, 

• İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, 

• İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, 

• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili 

kişinin açık rızasını geri alması, 

• KVKK’nın 11. maddesi gereği veri öznesinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi 

ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun kabul edilmesi, 

• Veri öznesi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 

getirilmesi talebi ile veri sorumlusuna yaptığı başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın 

yetersiz bulunması veya KVKK’da öngörülen süre içinde cevap verilmemesi hallerinde; 

Kurul’a şikâyette bulunması ve şikâyet üzerine Kurul tarafından veri öznesinin talebinin 

kabulü yönünde karar tesis edilmesi, 

• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri 

daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, 

durumlarında, Şirketimiz tarafından ilgili kişinin talebi üzerine ya da resen silinir, yok edilir veya 

anonim hale getirilir. 

E. TEDBİRLER 

Kişisel verilerinizin korunması ve hukuka aykırı bir şekilde erişimini önlemek için Kişisel Verileri Koruma 

Kurumu’nun yayımladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi doğrultusunda Şirketimiz tarafından gerekli idari ve 

teknik tedbirler alınmakta, Şirket içinde prosedürler düzenlenmekte, aydınlatma ve açık rıza metinleri 

hazırlanmakta ve KVKK’nın 12. maddesi uyarınca KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli 

denetimler yapılmakta veya dışardan hizmet alımı yoluyla yaptırılmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin 

iç işleyişi kapsamında değerlendirilir ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülür. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana 

gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkânlar dâhilinde korunacak verinin niteliğine göre gerekli 

tedbirlerin alınmasına özel önem gösteriyoruz. Gerek nezdimizde yer alsın, gerek hizmet sağlayıcı veri 

işleyenlerin sistemlerinde yer alsın, kişisel verilerin saklandığı ortamların güvenliğine büyük önem 
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veriyoruz. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için Şirketimiz tarafından alınan teknik ve idari tedbirler 

aşağıda iki başlık altında detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. 

Teknik Tedbirler 

• Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır, 

• Anahtar yönetimi uygulanmaktadır, 

• Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır, 

• Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır, 

• Şifreleme yapılmaktadır, 

• Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de 

yapılmaktadır, 

• Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır, 

• Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır, 

• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır, 

• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır, 

• Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır, 

• Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur, 

• Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır, 

• Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri 

alınmaktadır, 

• Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır, 

• Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır, 

• Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır, 

• Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır, 

• Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır, 

• Sızma testi uygulanmaktadır, 

• Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir. 

• Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek 

aktarılmaktadır. 

İdari Tedbirler 

• Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır, 

• Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı ağlanmaktadır, 
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• Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir, 

• Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve 

uygulanmaktadır, 

• Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur, 

• Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır, 

• Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve 

uygulamaya başlanmıştır, 

• Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları 

yapılmaktadır, 

• İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir, 

• Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır, 

• Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi 

sağlanmaktadır. 

F. İMHA TEKNİKLERİ 

İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel 

veriler, Bidfood tarafından resen ya da ilgili kişinin başvurusu üzerine ilgili mevzuat hükümlerine göre imha 

edilir. İmha sürecinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımladığı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 

Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’ndeki tavsiyeler göz önünde bulundurulur ve en uygun 

imha yöntemi seçilir. 

Şirketimiz tarafından uygulanan imha tekniğinin yöneldiği kayıt ortamının türüne göre, Görevli Birim 

tarafından imha prosedürüne yönelik olarak kayıt tutulmakta ve bahse konu kayıtlar diğer 

yükümlülüklerden bağımsız olarak 5 yıl süreyle saklanmaktadır. 

Şirketimiz tarafından uygulanan imha yöntemleri, silme, yok etme ve anonim hale getirme başlıkları altında 

aşağıda listelenmektedir: 

Kişisel Verilerin Silinmesi 

Silme Süreci 

Kişisel verilerin silinme sürecinde öncelikle silme işlemine konu teşkil edecek kişisel verilerin 

belirlenmesi gerçekleştirilir. Akabinde erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem 

kullanarak her bir kişisel veri için İlgili Kullanıcılar tespit edilir. İlgili Kullanıcıların erişim, geri getirme, 

tekrar kullanma gibi yetkilerinin ve yöntemlerinin tespit edilmesi sonrasında, bu kişilerin kişisel 

veriler kapsamındaki erişim, geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemleri kapatılır ve ortadan 

kaldırılır. 
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Silme Teknikleri 

• Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler: Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını 

gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi 

kaldırılarak silme işlemi yapılır. 

• Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden 

saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili 

kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. 

• Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını 

gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar 

için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, gerekmesi durumunda 

üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır. 

• Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler: Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel 

verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve 

erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda 

saklanır. 

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 

Yok Etme Süreci 

Şirketimiz ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya veri öznesinin talebi 

üzerine kişisel verileri yok edebilir. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse 

tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi 

işlemidir. 

Yok Etme Teknikleri 

• Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler: Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını 

gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir. 

• Optik/Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler: Optik medya ve manyetik medyada yer alan 

kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline 

getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir 

cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler 

okunamaz hale getirilir. 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 

Anonimleştirme Süreci 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir 

surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

Veri sorumlusu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya veri öznesinin talebi 

üzerine kişisel verileri anonimleştirebilir. Anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan 

ve/veya dolaylı tanımlayıcıların çıkartılarak ya da değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin 
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saptanabilmesinin engellenmesi veya bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, 

bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir. Şirketimiz tarafından 

gerçekleştirilen anonimleştirme süreçleri sonucunda kişisel veriler, Şirketimiz tarafından veya 

üçüncü kişiler tarafından geri döndürülemez, bu verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi 

tekniklerin kullanılması yoluyla dahi veri özneleri ile ilişkilendirilmesi mümkün olmaz. Şirketimiz 

tarafından, ilgili verinin niteliğine göre farklı anonimleştirme teknikleri uygulanabilir. 

Anonimleştirme Teknikleri 

• Değişkenleri çıkartma, 

• Kayıtları çıkartma, 

• Bölgesel gizleme,  

• Genelleştirme, 

• Alt ve üst sınır kodlama, 

• Global kodlama, 

• Örnekleme, 

• Mikro birleştirme, 

• Veri değiş tokuşu, 

• Gürültü ekleme, 

• K-Anonimlik, 

• L-Çeşitlilik 

• T-Yakınlık. 

G. GÖREVLİ BİRİM 

Bidfood’un tüm birimleri ve çalışanları, Görevli Birim tarafından Politika kapsamında alınmakta olan teknik 

ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, 

izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere 

hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması 

amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliği sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin 

alınması konularında Görevli Birime aktif olarak destek verir. 

Veri sorumlusu Bidfood bünyesinde bulunan ya da gerekmesi halinde Bidfood’un üçüncü kişi hizmet 

sağlayıcılarla yaptığı sözleşme çerçevesinde faaliyet gösteren Görevli Birim, işbu Politikadaki iş ve 

işlemlerin gereği gibi yerine getirilmesiyle yükümlü olup, verilerin teknik olarak depolanması, korunması 

ve yedeklenmesinden sorumlu ve bu işlemlerin kendi sorumluluğu altında gözetimiyle yükümlüdür.  

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinden sorumlu Görevli Birim’de yer alan kimselerin unvanları, 

departmanları ve görev tanımlarına ilişkin dağılım aşağıdaki gibidir: 

Unvan Birim Görev 

Genel Müdür Bidfood Çalışanların Politika’ya uygun hareket 

etmesinden sorumludur. 
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Bilgi Teknolojileri 

Müdürü 

Bilgi Teknolojileri 

Departmanı 

Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, 

yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayımlanması ve 

güncellenmesinden sorumludur. 

Bilgi Teknolojileri 

Uzmanı 

Bilgi Teknolojileri 

Departmanı 

Politika’nın uygulanmasında ihtiyaç duyulan 

teknik çözümlerin sunulmasından ya da dışarıdan 

hizmet alımı suretiyle bunların sağlanmasından 

sorumludur. 

İnsan Kaynakları 

Müdürü, Baş Hukuk 

Müşaviri, Satış 

Departmanı Müdürü, 

Tedarik Departmanı 

Müdürü 

Diğer Birimler Görevlerine uygun olarak Politika’nın 

yürütülmesinden sorumludur. 

H. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 

Şirketimiz tarafından faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; 

• Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri 

bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde, 

• Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS Bildiriminde, 

• Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda yer alır. 

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Şirket’in ilgili birimleri tarafından güncellemeler 

yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için resen veya veri öznesinin başvurusu üzerine silme, 

yok etme veya anonim hale getirme işlemleri Görevli Birim tarafından gerçekleştirilir.  

Şirketimiz tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verilerinizin 

saklama sürelerini gösterir tabloya, işbu Politika’nın ekinde yer alan Saklama ve İmha Süreleri Tablosundan 

ulaşabilirsiniz. 

I. PERİYODİK İMHA 

Daha önceden belirlenmiş saklama ve imha süreleri yanında, Bidfood KVKK ve Yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre her yılın Eylül ve  Mart aylarında 

veri sorumlusu genelinde periyodik imha işlemleri gerçekleştirilir.  

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına 

alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 5 yıl süreyle saklanır. 

J. TANIMLAR 

İşbu Politika’da kullanılan terimlere ait tanımlar aşağıda yer almaktadır: 
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Bidfood İş Ortakları : Bidfood’un ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş 

ortaklığı kurduğu taraflar 

Bidfood KVK Politikası : Bidfood Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

Bidfood Tedarikçileri : Sözleşme temelli olarak Bidfood ‘a mal ve hizmet sunan taraflar 

Bidfood Veri Sahibi Başvuru 

Formu 

: Veri sahiplerinin, KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarına 

ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu. 

Bidfood/Şirket : Bidfood Grup 

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür 

iradeyle açıklanan rıza. 

Alıcı Grubu : Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya 

tüzel kişi kategorisi. 

Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

Elektronik Olmayan/Fiziki 

Ortam 

: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı ve diğer 

ortamlar 

Elektronik Ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, 

okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar. 

Görevli Birim : Bidfood bünyesinde bulunan ya da Bidfood’un üçüncü kişi hizmet 

sağlayıcılarla yaptığı sözleşme çerçevesinde hizmet veren, 

verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve 

yedeklenmesinden sorumlu olan ve işbu Politika kapsamındaki 

görevleri yerine getirmekle yükümlü olan kişi ya da birim. 

Hizmet Sağlayıcı : Şirketimize belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan 

gerçek veya tüzel kişi. 

İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve 

yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak 

üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri 

sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel 

verileri işleyen kişiler. 
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İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 

getirilmesi. 

Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 

işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte 

oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme 

amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi 

grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin 

işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı 

ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine 

ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter. 

Kişisel Veri Sahibi/Veri Öznesi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 

Kişisel Verileri Koruma 

Komitesi/Hukuk 

Departmanı/İrtibat Kişisi  

: Bidfood tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına 

uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında 

Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan birim 

Finans ve Muhasebe Departmanıdır. İrtibat kişisi Gamze 

Birdinç’tir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 

olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale 

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi 

gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

KVK Kurumu : Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

KVKK : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 

24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 

diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, 
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sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle 

ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler. 

Periyodik İmha : KVKK’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının 

ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha 

politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen 

gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme 

işlemi. 

Politika/Bidfood Kişisel 

Verilerin Saklanması ve İmha 

Politikası 

: Bidfood tarafından muhafaza edilen kişisel verilere ilişkin ilkelerin 

düzenlendiği işbu “Bidfood Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha 

Politikası”. 

Saklama ve İmha Süreleri 

Tablosu 

: İşbu Politika’nın ekinde yer alan, KVKK ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verilerin saklama 

sürelerini gösterir tablo. 

Silme : Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için 

hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi 

işlemi. 

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel 

verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği 

kayıt sistem. 

Veri Sorumluları Sicili Bilgi 

Sistemi (VERBİS) 

: Veri Sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer 

işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Kişisel 

Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulan ve 

yönetilen bilişim sistemi. 

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, 

verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir. İşbu 

Politika uyarınca Bidfood’u ifade etmektedir. 

Yok Etme : Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından 

hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz 

hale getirilmesi işlemi. 

Yönetmelik : 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 

2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, 

Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik. 
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K. GÜNCELLEMELER 

İşbu Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. İşbu Politika’nın son 

güncellenme tarihi ilk sayfasında yer almaktadır. 

L. YÜRÜRLÜK 

İşbu Politika, Bidfood’un internet sitesinde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. 

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın eski nüshaları Genel Müdür kararı ile iptal 

edilerek (iptal kaşesi ile veya “İptal” ibaresi yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süreyle Görevli Birim 

tarafından saklanır. 
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EK – Bidfood Saklama ve İmha Süreleri Tablosu 

Aşağıdaki tabloda, Bidfood’un hukuka uygun olarak işlediği kişisel verilerin saklama süreleri süreç bazında 

verilmiştir. Kişisel verilerin imha süresi ise 6 aylık periyodik imha dönemleri ile bağlıdır. Bu kapsamda 

saklama süreleri aşağıda verilen kişisel veriler, saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha 

süresinde imha edilmektedir. 

Süreç Saklama Süresi 

Çalışanlara ek menfaat sağlanması 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Çalışanlara ek menfaat sağlanması – şirket hattı alımı 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Çalışanlara ek menfaat sağlanması – yemek kartları 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Güvenliğin sağlanması 30 gün süre ile saklanmaktadır. 

Hizmet veya mal alımı 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Hizmet veya mal satışı 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

İşe alım – Çalışan ve çalışan aile fertleri 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

İşe alım sürecinin yürütülmesi – Çalışan adayı Olumlu değerlendirilen CV’ler 10 

yıl süre ile saklanmakta, olumsuz 

değerlendirilen CV’ler derhal yok 

edilmektedir. 

Maaş ödemeleri 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Müşterilere evrak, davetiye, pos, malzeme gönderimi 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Sevkiyatın sağlanması 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Şirket bina giriş kartı çıkarılması 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Tedarikçilere evrak gönderimi 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Teknik ekip bilgilerinin müşteriye aktarımı 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

Ürün ve fatura teslimi 10 yıl süre ile saklanmaktadır. 

 


