
KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM HAKKINA SAHİP OLAN ÇALIŞANLARDAN KVKK 
KAPSAMINDA ALINACAK TAAHHÜTNAME 

 
Ben ……………………….. TC Kimlik numaralı ………………………………. ;  
 

A. Cemre Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Şirket 
olarak anılacaktır) nezdinde çalışmalarımı yürütürken Şirket tarafından şahsımın 
erişimine açılmış bulunan kişisel verilere ilişkin kayıtlar veya Şirket nezdindeki 
faaliyetlerim neticesinde edinmiş olduğum, resmi/özel makamlar tarafından şahsıma 
bildirilmiş olan gerek kişisel verilere gerekse özel nitelikli kişisel verilere (özelliklede 
çalışanların sağlık verilerine) ilişkin kayıtlar  ile Şirket çalışanlarına, ziyaretçilerine, 
tedarikçilerine, müşterilerine, danışmanlarına, burada sayılanların çalışanlarına veya 
herhangi bir nedenle Şirket’te bulunan kişilere ilişkin edinmiş olduğum kişisel verilere 
ilişkin bilgileri herhangi bir surette Şirket’in çıkarları haricinde  

a. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen amaçlar 
b. Şirket’in www.cemrepetrol.com.tr internet sitesinin KVKK bölümünde 

yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası’nda belirtilen 
amaçlar 

c. Şirket’in www.cemrepetrol.com.tr internet sitesinin KVKK bölümünde 
yayınlanan  Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası’nda belirtilen amaçlar 

haricinde işleme tabi tutmayacağımı; 
 

B. Söz konusu kişisel verilerin  
a. Herhangi bir nedenle yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesine engel olacağımı, 
b. Herhangi bir nedenle kişisel verinin yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçtiğini 

düşündüğüm takdirde durumdan derhal amirlerimi ve Şirket İnsan Kaynakları 
birimini haberdar edeceğimi, 

c. Kişisel veri sahibinin herhangi bir şekilde tarafımızdan ilgili yasal mevzuat 
kapsamındaki haklarıyla ilgili bir talepte bulunması halinde, söz konusu talebe 
ilişkin olarak talebi takip eden ilk işgünü içinde Şirket’e yazılı bildirimde 
bulunacağımızı ve kişisel veri sahibini Şirket’e başvurması için 
yönlendireceğimizi 

d. Kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından Şirket ve Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu denetimine tabi olduğumuzu, Şirket’in söz konusu denetim hakkını 
bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabileceğini; 

 
C. İşbu taahhütnameye aykırı davranmam ve bu nedenle Şirket nezdinde herhangi bir 

zarara neden olmam halinde gerek üçüncü şahıslar gerekse Şirket nezdinde meydana 
gelebilecek olan zararlardan münhasıran sorumlu olduğumu, söz konusu zararı Şirket’in 
ilk talep tarihinde derhal tazmin etmekle mükellef olduğumu,  
 

D. İşbu taahhütname doğrultusunda Şirket’e her türlü idari makamlar tarafından 
yöneltilebilecek ceza ve zarar taleplerinden de doğrudan sorumlu olduğumuzu ve 
Şirket’in işbu taahhütname gereği gerek üçüncü şahıslar gerekse her türlü idari makama 
herhangi bir nam ve ad altında ödeme yapmak zorunda kalması halinde Şirket’in, söz 
konusu tutarlara ilişkin tarafıma rücu hakkının bulunduğunu 

 
Beyan, kabul ve taahhüt ederim. 
 

 


