EK - 6 Kişisel Veri Etki Analiz Formu
LİTERATUR M.I.C.E. tarafından başlatılması planlanan her türlü yeni reklam, tanıtım kampanyası, teknolojik altyapı
değişikliği ve diğer projelere ilişkin olarak, eğer söz konusu proje kişisel verilerin işlenmesini içeriyor ise aşağıdaki formun
doldurulması ve Veri İşleme Sorumlusu tarafından onaylanması gerekmektedir.

Proje Adı:
Form Doldurulma Tarihi:
Proje Sorumlusu/Formu Dolduranın Adı ve Soyadı:
Formu Dolduranın Departmanı ve Görevi

Proje Tanımı
Lütfen projenin tanımını, amacını, proje ile elde edilmesi gereken faydaları aşağıda belirtiniz.

İşlenecek Kişisel Veriler
Lütfen proje kapsamında işlenecek kişisel veri kategorileri hakkında bilgi veriniz (örn. yaş, ad-soyad, cinsiyet, iletişim
bilgisi vb.) Proje kapsamında özel nitelikli kişisel veri (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler) işlenecek ise bu konuda da bilgi
veriniz.
Buna ek olarak veri işlemenin neden gerekli olduğunu da belirtiniz.

Veri Süreleri
Lütfen proje kapsamında işlenecek kişisel verilerin kimlere ait olduğu hakkında bilgi veriniz (örn. çalışan, müşteri,
müşteri adayı vb.)

Veri İşlemenin Arkasında Yatan Hukuka Uygunluk Sebebi
Lütfen proje kapsamında işlenecek kişisel verilerin hangi hukuka uygunluk sebep/sebeplerine dayanılarak işleneceğini
belirtiniz.









Açık Rıza
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası ile Doğrudan Doğruya İlgili Olması
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilebilmesi İçin Zorunlu Olması
İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Aleni Hale Getirilmiş Olması
Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Diğer
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Veri Akışları
Verilerin direkt şirket tarafından mı yoksa bir üçüncü kişi tarafından mı toplanacağını belirtiniz. Üçüncü kişi aracılığı ile
toplanıyor ise yazılı sözleşme bulunduğunu ve sözleşmede kişisel verilere ilişkin maddenin bulunduğunu teyit ediniz.
Verilerin üçüncü kişilere gönderilmesi söz konusu ise bu üçüncü kişileri ve bulundukları ülkeleri belirtiniz.
Veriler sunucusu yurt dışında bulunan sistemlerde saklanacak ise bu sistemleri ve sunuculuların bulunduğu ülkeleri
belirtiniz.

Güvenlik Tedbirleri
Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması için alınan güvenlik tedbirlerini belirtiniz.

Güvenlik Riskleri – IT Ekibi Tarafından Doldurulacaktır
Güvenlik tedbirleri dikkate alınarak oluşabilecek riskler hakkında görüşlerinizi belirtiniz.

Hukuki Riskler – Veri İşleme Sorumlusu Tarafından Doldurulacaktır
Yukarıda yapılana açıklamalar çerçevesinde oluşabilecek hukuki riskler hakkında görüşlerinizi belirtiniz.

Proje Sorumlusu/Formu Dolduranın Adı, Soyadı ve İmzası:
IT Ekibi Temsilcisi Adı, Soyadı ve İmzası:
Kişisel Veri İşleme Sorumlusu Adı, Soyadı ve İmzası:

