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İşbu Gizlilik Politikası, ICRON Teknoloji Bilişim A.Ş. (“ICRON” veya “Şirket”) ile Kullanıcı 
Sözleşmesi’ni akdetmiş olan tarafların (“Firma” veya “Müşteri”), ICRON tarafından 
sunulmakta olan insan kaynakları ve personel yönetim sistemini (“Platform”) kullanımları 
sırasında paylaştıkları bilgi ve belgelerin gizliliğine ilişkin politikayı düzenlemektedir. 
 
Üyelik aşamasında ve Platform’un kullanımı sırasında Firma, Firma yetkilileri veya çalışanlar 
tarafından sağlanan bilgilerin korunması ve bunların gizliliğinin sağlanması ICRON olarak birinci 
önceliğimizdir. ICRON, Platform’da paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri işleyen” sıfatıyla, mevzuatta öngörülen 
yükümlülüklerine uygun şekilde işlemektedir. Bu nedenle Firma tarafından sağlanan ve 
Platform’da paylaşılan bilgiler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında 
herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.  
 
Veri işleyen olarak hareket edilen hallerde ICRON’un faaliyetleri, veri işlemenin daha çok 
teknik kısımları ile sınırlıdır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararların alınması yetkisi ise 
ilgili veri sorumlusu müşteri Firma’ya aittir. Yine bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nda öngörülen ilgili kişi haklarının ilgili veri sorumlusuna iletilmesi 
gerekmektedir.   
 
VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ 
 
Kişisel verileriniz ICRON tarafından çerezler, web sitemizde yer alan dijital formlar veya sizin 
veya firmanızın bize açıklamış olduğu diğer bilgi ve belgeler aracılığıyla toplanmaktadır. 
 
VERİLERİN TOPLANMA AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 
 
Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından gerekli aksiyonların alınması ve yasal yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi, hizmetlerimizden faydalanmanız için gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, 
Firmanızın tercihlerine göre özelleştirilmiş hizmetlerin teklif ve tanıtımının planlanması ve 
yürütülmesi kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları, ICRON WFM ürün ve hizmetlerinin 
iyileştirilmesi, Müşteri Firma ile Platformun kullanımına ilişkin iletişimin sağlanması ve iş 
geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Firmanın ticari ve/veya iş stratejilerinin 
planlanması, hukuki, teknik ve Firmanın ticari-iş güvenliği, e-bülten üyeliği oluşturulması, 
talep, öneri ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve takibi, ürün ve/veya hizmetlerimiz 
hakkında sizlerin bilgilendirilmesi, müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin planlanması ve 
yürütülmesi amaçlarıyla,  
- KVKK Madde 5/2(ç)’de düzenlenen "hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi" 
- KVKK Madde 5/2(f)’de düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati”, 
- KVKK Madde 5/1’de düzenlenen "açık rıza" (ürünler ve/veya hizmetlere ilişkin olarak 
memnuniyet anketi ile hizmetlerimizden memnuniyetinizin ölçülmesi, memnuniyetiniz için 
gerekli aksiyonların alınması ve analizlerin yapılması sırasında) hukuki sebepleri uyarınca 
işlenecektir. 
 



VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI 
 
Verilerinizi yalnızca gerekli olduğunda ve yalnızca aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır: 
• İş ortaklarımız, 
• Tedarikçilerimiz, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında, Şirketimiz adına (satış desteği, 
reklam, pazar araştırması veya müşteri hizmetleri ve hesap yönetimi, ürün veya hizmet tedariki 
veya ödül çekilişleri dahil, yarışmalar veya promosyonların organize edilmesi gibi) bir faaliyeti 
yerine getirmek için; 
• Hukuken Yetkili Kılınmış Otoriteler ve Üçüncü Kişiler; ülke sınırları içinde veya başka bir 
ülkede yasa veya geçerli bir mevzuat hükmü, mahkeme emri veya düzenleme tarafından 
öngörüldüğünde veya yetki verildiğinde veya bu tür bir soruşturma veya prosedürün parçası 
olarak gerekli olması durumunda hukuken yetkili kılınmış otoriteler ve üçüncü kişiler ile 
verileriniz paylaşılmaktadır. 
 
Son olarak, KVKK Madde 8 ve 9'da yer alan yükümlülüklere uygun olarak kişisel verileriniz 
ICRON grup şirketleriyle paylaşılabilecektir. 
 
VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 
 
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında; Şirketimize başvurarak, 
kişisel verilerinizin;  
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b) işlenmişse bilgi talep etme,  
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,  
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin 
bildirilmesini isteme,  
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme,  
i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme hakkına sahipsiniz. 
 
İlgili madde kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ”e göre, dilerseniz https://www.icrontech.com/tr/ web sitesinde yer alan “Başvuru 
Formu”nu kullanmak suretiyle, ICRON’un Reşitpaşa Mah. Katar Cad. ARI3 Binası No:4 İç Kapı 
No:803 Sarıyer İstanbul Türkiye adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre 
en kısa sürede ve en geç Kanunda belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek 
sonuçlandırılacaktır. 


