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“Bir sigorta şirketinin kişisel veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 24.11.2020 Tarih ve 
2020/905 Sayılı Karar Özeti 

01. 

Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde geçen “personel gizlilik 
sözleşmesi” İmzalatılmasının 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na Tabi Olarak Çalışanlar İçin Gerekli Olup Olmadığı 
ile İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 26.12.2019 
tarihli ve 2019/393 Sayılı Karar Özeti 

02. 
657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar, Anayasadan ve söz 
konusu Kanundan kaynaklanan ödev ve sorumluluklarını; ikincil 
mevzuat hükmünde olan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu’na uygun bir şekilde yürütmelidirler. Fakat Kurum, bu 
Kanun kapsamında çalışan ve kişisel veri işleyen personele kişisel 
verilerin korunmasına yönelik ayrıca bir gizlilik sözleşmesi 
imzalatılmasının uygun olmadığını; bu personelin düzenli eğitimi ve 
kişisel verilerin korunması hakkı kapsamında uymaları gereken 
usul ve esaslara dair bilgilendirici mahiyette bir metin tebliğ 
edilmesinin gerekliliğini ifade etmiştir. İlgili Karar’ın detaylarına 
buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin ortağı olduğu şirkette kullandığı e-posta 
adresine izinsiz ve hukuka aykırı olarak erişildiği iddiası” 
Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27.01.2020 
Tarihli ve 2020/59 Sayılı Karar Özeti 

03. 
İlgili kişinin ortağı olduğu şirkette kullandığı şirket uzantılı e-posta 
adresine, şirketin Genel Müdürü ve ortağı olan kimsenin erişimi ve 
bu erişim vasıtasıyla hakkın kötüye kullanımının tespit edilmesi ile 
Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açılmıştır. İlgili kişi izinsiz 
erişimi Kurum’a bildirmiş, söz konusu şikâyet ile ilgili Kanun 
kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. 
İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
 

Karar Özetleri  
Haberleri 
KVKK&GDPR İncelemeleri 
 

Veri sorumlusu sıfatını haiz sigorta şirketinin internet sayfası siber saldırıya uğramış, saldırgan yedinci denemesinde başarılı olarak sisteme 
sızmış ve 311 kişinin TCKN, isim-soy isim ve plaka bilgilerine erişmiştir. Kurum; sigorta şirketine, olaya konu veri ihlalini 72 saat içerisinde 
bildirmemesi sebebiyle 30.000 TL, düzenli yapılması gereken sızma testlerini yapmayarak ihlale neden olması sebebiyle 300.000 TL idari 
para cezası uygulamıştır. İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

AYIN; 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6868/2019-393
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6869/2020-59
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6862/2020-905
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“Belediyede memur olarak görev yapan ilgili kişinin, veri 
sorumlusu bünyesinde işe giriş çıkış takibinin biyometrik 
veri işlenerek yapılması” Hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun 01.12.2020 Tarihli ve 2020/915 Sayılı Karar 
Özeti 

06. 
Veri sorumlusu sıfatını haiz Kamu Kurumu, çalışanın; işe giriş ve 
çıkış takibinin parmak izi ile yapılması hususunda toplanan 
verilerinin imhasına ilişkin başvurusuna ilettiği dilekçeyi dürüstlük 
kuralı ile bağdaşmayan bir şekilde değerlendirmesi sonucunda ilgili 
kişi Kurum’a başvuruda bulunmuştur. Kurum, ilgili kişinin veri 
sorumlusu bünyesinde bulunan kişisel verilerinin imhası talebine 
istinaden, talebin yerine getirildiğine ve söz konusu kişisel verilerin 
imha edildiğine ilişkin ilgili kişinin bilgilendirilmesi ve söz konusu 
imha işlemine ilişkin bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi hususu ile 
ilgili kişilerin taleplerine Kanun kapsamında cevap verilmesi 
konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda veri 
sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir. İlgili Karar’ın 
detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin irtibat numarasının bir elektrik dağıtım şirketi 
tarafından herhangi bir işleme şartına dayanılmaksızın 
işlenmesi” Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
27.01.2020 Tarihli ve 2020/66 Sayılı Karar Özeti 

07. 
İlgili kişi, irtibat numarasına; bir elektrik dağıtım şirketi tarafından 
farklı abone numaralarına ilişkin SMS ile bilgilendirme yapılması 
hakkında Şirket’e iletişim bilgilerinin silinmesi talebini iletmiştir. 
Ancak veri sorumlusu tarafından başvuru hakkında herhangi bir 
işlem yapılmamıştır. Bunun üzerine ilgili kişi, Kurum’a başvuru 
yapmıştır. Kurum, ilgili kişinin başvurusunu zamanında 
cevaplamayan veri sorumlusunun talimatlandırılmasına ve işleme 
faaliyetinin veri güvenliğine ilişkin hususları yerine getirmemesi 
sebebiyle 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar 
vermiştir. İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Veri sorumlusu hastanede uygulanan beyaz kod kapsamında ilgili kişinin işlenen kişisel verileri” Hakkında Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’nun 27.01.2020 Tarihli ve 2020/63 Sayılı Karar Özeti 

04. 
İlgili kişi hastanede yaşanan tartışma sonucunda Kamu görevlilerin beyaz kod uygulaması ile tutanak tutması sonucu; isim-soy isim, TCKN 
bilgilerinin usule aykırı şekilde işlenmesi nedeniyle Kurum’a şikâyet dilekçesi sunmuştur. Söz konusu vakada Kamu Görevlilerinin 
Kanundan doğan hakkı tesis ettiği açıkça belli olduğundan ve ilgili kişinin iddialarının asılsız olması nedeniyle Kurum, yapılacak işlem 
bulunmadığına karar vermiştir. İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Unutulma hakkı kapsamında ilgili kişinin arama motorunda adı ve soyadı ile bağlantılı sonuçların kaldırılması 
talebi”ne İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 08.12.2020 Tarihli ve 2020/927 Sayılı Karar Özeti 

05. 
İlgili kişi bir kamu üniversitesinde görev yapmakta olup, açılan ilana akrabasının uygun görülmesi ile hakkında usulsüzlük iddiaları ortaya 
atılmıştır. Kendisi ve akrabasının durumu kanıtlaması ile usulsüzlüğün olmadığı bildirilmiş fakat internette adı bu haberlere konu olmaya 
devam etmiştir. Adı ve soyadı ile usulsüzlük kapsamında yapılan haberlerin kaldırılması talebine Kurum, bilginin kişi açısından risk 
doğurmadığı ve içeriklerin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek söz konusu şikâyet ile ilgili olarak Kanun 
kapsamında tesis edilecek bir işlem bulunmadığına karar vermiştir. İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6872/2020-915
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6873/2020-66
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6870/2020-63
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6871/2020-927
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“Veri sorumlusu ve veri işleyenin tespitinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile aydınlatma 
yükümlülüğünün kim tarafından yerine getirileceği”ne İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 30.01.2020 
Tarihli ve 2020/71 Sayılı Karar Özeti 

08. 
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatlarını tanımlayarak, ilgili kişinin hangi muhatapla irtibat 
kurması gerektiğini belirtmektedir. Bu noktada işlenen veriler üzerinden, verisi işlenen ilgili kişiye yapılacak olan ve Kanunda belirtilen 
kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir “aydınlatma yükümlülüğü”nden bahis olunmaktadır. Aydınlatma yükümlülüğünün veri 
sorumlusu/veri işleyen sıfatlarına haiz kimseler tarafından yerine getirilmesi hususunda yaşanan problemler üzerine Kurum, “Aydınlatma 
yükümlülüğü bizzat veri sorumlusu tarafından veya veri sorumlusunun yetkilendirdiği bir kişi tarafından yerine getirilebilir. Veri sorumlusu 
tarafından yetkilendirilen kişi de veri işleyen olabilir,” şeklinde belirtmiştir. İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Geçmiş sağlık verilerinin düzeltilmesine/silinmesine yönelik şikâyetler” Hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun 06.02.2020 Tarihli ve 2020/93 Sayılı Karar Özeti 

09. 
Kurum kararına konu olan olayda, ilgili kişilerin geçmişe dönük ve gerçeği yansıtmadıklarını düşündükleri sağlık raporlarının ve özellikle 
psikiyatrik hastalık tanılarının silinmesi veya düzeltilmesi istenmektedir. İlgili kişilerin kişisel sağlık verilerinin düzeltilmesi talepleri 
hususunda, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi kapsamında ilgili il sağlık müdürlüklerine başvuruda bulunmaları ve 
il sağlık müdürlükleri tarafından başvurularına olumsuz cevap verilmesi sebebiyle Kurum’a yaptıkları şikâyetler kapsamında; işleme 
şartlarının “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yönetimi” olması ve söz konusu şartların ortadan kalkmaması nedeniyle Kurum, bahse konu şikayetler ile 
ilgili Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bilimsel amaçlarla kayıt altına alınan bilimsel veri 
niteliğindeki kan, serum ve doku örneklerinin ihmal sonucu 
bozulması ve sonrasında imha edilmesi hakkındaki ihbar”a 
İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 30.10.2019 Tarihli 
ve 2019/316 Sayılı Karar Özeti 

10. 
Bir doktorun ihbar dilekçesine istinaden, Kurum’a intikal eden 
olayda; idarenin önerisi ile kronik hastalıklar ile ilgili yan dal 
poliklinikleri kurmak için bilgisayar ve hastane veri sisteminde 
olmak suretiyle hasta verilerini teknolojik ortamda; kan, serum ve 
doku örneklerini ise -80 derecede tutulmak üzere kaydedilmeye 
başlandığı, daha sonra bulundukları ortamdan alınarak başka bir 
yere nakledildiği ve sonrasında da bozulmuş olması sebebiyle 
çöpe atıldığı belirtilmiştir. Söz konusu verilerin belirlenebilir olması 
nedeniyle kişisel veri olduğunu belirten Kurum, Kanunun 28. 
maddesi kapsamında bu verilerin işlenmesinin özel hayatın 
gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmediği ya da suç teşkil 
etmediğini ifade ederek şikâyet hakkında yapılacak bir işlem 
olmadığına karar vermiştir. İlgili Karar’ın detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

“Bazı avukatların avukat sorgulama siteleri ile ilgili ihbar 
başvuruları” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
30.06.2020 Tarih ve 2020/508 Sayılı Karar Özeti 

11. 
Kurum’a intikal eden ihbarlarda, ilgili kişiler, muhtelif avukat 
sorgulama sitelerinde; isim- soy isim, baro sicil numarası, e-posta 
adresleri ve fotoğraflarının rızaları olmaksızın hukuka aykırı bir 
biçimde yayımlanması hakkında ihbarda bulunarak gereğinin 
yapılmasını talep etmişlerdir. Kurum başvurulara cevaben, söz 
konusu internet sitelerinden birçoğuna erişilemediğini ve ilgili 
kişilerin kayıtlanma aşamasında kişisel verilerinin işleneceği 
kanaatine varabileceğini, aynı zamanda Kanunun 5. maddesi 
uyarınca işleme şartlarına aykırılık bulunmaması nedeniyle de 
Kanun kapsamında yapılacak işlem bulunmadığına karar verdiğini 
bildirmiştir. İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6874/2020-71
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6875/2020-93
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6876/2019-316
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6877/2020-508
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12. 

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan So CHIC Mağazacılık San. ve Tic. 
AŞ tarafından Kurum’a gönderilen ve Bilgi Teknoloji ve İletişim 
Kurumu tarafından 08.02.2021 tarihinde tebliğ edilen yazıda 
saldırganlar aracılığıyla gerçekleştiği belirtilen veri ihlal bildirimine 
buradan ulaşabilirsiniz. 

 

14. 

Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde özetle, ilgili kişi, yakınları adına yaptırdığı sigorta poliçesini yeniletmek istediğini belirtmiş; fakat veri 
sorumlusu poliçeyi yenileyebilmek için kişinin açık rızasının gerekli olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine ilgili kişi, istenen rızanın hukuka 
aykırı olduğunu iddia ederek Kurum’a başvuruda bulunmuştur. Kurum, ilgili kişiye cevaben, sağlık sigortası poliçesinin özel nitelikli kişisel 
veri niteliğini haiz sağlık verilerini içerdiği, veri işlemenin ancak ilgili kişiden açık rıza alınması yoluyla gerçekleştirilebileceği ve bu nedenle 
ilgili kişiden açık rıza alınması talebinin Kanuna aykırılık teşkil etmediği değerlendirmelerinden hareketle söz konusu şikâyet ile ilgili olarak 
Kanun kapsamında tesis edilecek bir işlem bulunmadığına karar vermiştir. İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir sigorta şirketinin ilgili kişiye vereceği hizmeti açık rıza şartına bağlaması sebebiyle Kuruma iletilen şikâyet” 
Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 03.09.2020 Tarihli ve 2020/667 Sayılı Karar Özeti 

“İcra Müdürlükleri tarafından ilgili kişilerin yakınlarına haciz ihbarnamesi gönderilmesi” Hakkında Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun 17.09.2020 Tarih ve 2020/710 Sayılı Karar Özeti 

13. 
İlgili kişiler hakkında yürütülen icra takibi esnasında söz konusu icra takibi ile ilgisi bulunmayan, borçlu durumunda olmayan 
akrabalarının kişisel bilgilerinin araştırılması, adres ve kimlik bilgilerinin İcra Müdürlüğü’nün görevi kapsamında bulunmadığı hâlde 
tespit edilmesi ve bu çerçevede kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde akrabaları ile paylaşılmasının Kanuna aykırılık teşkil ettiği 
ifade edilerek İcra Müdürlükleri hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir. Kurum, ilgili kişilerin alacağın tahsisi hususunda 
paylaşılan bilgilerinin “kanunlarda açıkça öngörülme” şartına dayandığından, Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verilmiştir. İlgili Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - So CHIC 
Mağazacılık San. ve Tic. AŞ 

Çocuklar ve Sosyal Ağ Kullanımı Hakkında: İtalyan Veri 
Koruma Otoritesi, Facebook ve Instagram'dan Veri İşleme 
ile İlgili Bilgi Talep Etti 

15. 
İtalyan Veri Koruma Otoritesi Garante, Palermo’da yaşayan on 
yaşındaki bir kızın intiharından sonra TikTok hakkında başlattığı 
incelemeyi genişletme kararı aldı. Garante, Instagram ve 
Facebook’dan yaşı küçüklerin ilgili sosyal medya mecralarına nasıl 
kaydolduğu ve erişim sağladığı hakkında bilgi talep etti. Detaylara 
buradan ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin İngilizcedir) 

Belçika Veri Koruma Otoritesi, Aile Hizmetleri Sağlayan Bir 
Servis Firmasına 50.000 EURO Para Cezası Uyguladı 

16. 
Belçika Veri Koruma Kurumu, yeni ebeveyn olan kimseler için özel 
teklifler pazarlayan ve “Pembe Kutular” olarak adlandırılan içerikler 
üreten Family Services firmasına 50.000 EUR para cezası 
uyguladı. Şirket, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken 
müşterilerin verilerini rızaları olmaksızın üçüncü kişilerle paylaştığı 
için ayrıca bir uyarı cezası aldı. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 
(Kaynak metin İngilizcedir) 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6882/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-So-CHIC-Magazacilik-San-ve-Tic-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6878/2020-667
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6879/2020-710
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/children-and-social-networks-italian-dpa-requests-information-processing_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/belgian-dpa-imposes-eu50000-fine-family-service_en
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Polonya Veri Koruma Otoritesi, Akıllı Şehirlere Kişisel Verileri Koruma Ofisi ile İş Birliği Yapmamaları Nedeniyle 
Para Cezası Uyguladı 

17. 
Polonya Veri Koruma Otoritesi, Varşova’da yer alan ve yaşanabilir alanlar üretmeyi hedefleyen “Smart Cities” şirketine, gönderilen uyarıya 
uyulmaması nedeniyle 12.000 PLN (3.000 EUR) para cezası uyguladı. Veri Koruma Otoritesi Başkanı, şirketin daha önce gönderilen 
uyarıya uymaması ve gerekli önlemlerin alınmamasının ihmalkarlık olduğunu ifade etti. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin 
İngilizcedir) 

Norveç Veri Koruma Kurumu, Otomatik E-Posta İletimine Para Cezası Uyguladı 

18. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, özel bir şirkette çalışan kişinin e-postalarının otomatik olarak şirket mailine yönlendirilmesinin hukuki 
dayanaktan yoksun olması gerekçesiyle 400.000 NOK (40.000 EUR) para cezası uyguladı. Gelen kutusunda aktifleştirilen otomatik 
yönlendirmenin çalışanın hastalık nedeniyle yokluğunda başladığı ve bir ay süreyle devam ettiği bildirildi. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 
(Kaynak metin İngilizcedir) 

21. 

 
Norveç Veri Koruma Kurumu, Lindstrand Trading AS'ye Para Cezası Uyguladı 

19. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, yasal dayanağı olmaksızın kredi derecelendirmesi yapan Lindstrand Trading AS şirketine 100.000 NOK 
(10.000 EUR) idari para cezası uyguladı. Kurum, ayrıca ihlale konu olan kredi derecelendirmesinin GDPR’da bulunan yasal veri işleme 
amaçlarına uymadığını ve bu uygulamanın usulsüz olduğunu belirtti. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin İngilizcedir) 

Norveç Veri Koruma Kurumu, Gveik AS'ye Para Cezası 
Uyguladı 

20. 
Norveç Veri Koruma Kurumu yasal bir işleme amacı olmadan kredi 
derecelendirmesi yapan Gveik AS şirketine 75.000 NOK (7.500 
EUR) idari para cezası uyguladı. Kurum aynı zamanda şirketin, 
müşteri bilgi ve derecelendirmelerini yetkisiz üçüncü kişilerle 
paylaşarak GDPR’ı ihlal ettiğini bildirdi. Detaylara buradan 
ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin İngilizcedir) 

Norveç Veri Koruma Kurumu, Cyberbook AS adlı şirkete, eski bir 
çalışanın e-postalarının otomatik olarak ve yasaya aykırı bir şekilde 
şirket hesaplarına yönlendirilmesi nedeniyle 200.000 NOK (20.000 
EUR) idari para cezası uyguladı. Veri Koruma Kurumu, Cyberbook 
AS’nin çalışanlarını e-posta iletimi ve siber gözetleme hakkında 
GDPR’a uygun bir şekilde bilgilendirmesi gerektiğini belirterek bir 
uyarı yazısı gönderdi. Detaylara buradan erişebilirsiniz. (Kaynak 
metin İngilizcedir) 

Norveç Veri Koruma Kurumu, Cyberbook AS'ye Para Cezası 
Uyguladı 

Norveç Veri Koruma Kurumu, Coop Finnmark'a Para Cezası 
Uyguladı 

22. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, Coop Finnmark SA şirketine, şirket 
bünyesinde çalışan bir mağaza müdürünün kamera kayıtlarını 
kişisel cep telefonuna kaydederek dağıtması sonucu 400.000 
NOK (40.000 EUR) idari para cezası uyguladı. Veri Koruma 
Kurumu Başkanı, yasal dayanaktan yoksun veri işlemenin 
hukuka aykırı olduğunu belirterek; şirketin çalışanı gözetim 
altında tutması gerektiğini ifade etti. Detaylara buradan 
erişebilirsiniz. (Kaynak metin İngilizcedir) 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/polish-dpa-fines-smart-cities-another-fine-lack-cooperation-personal-data_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-forwarding-e-mail_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-lindstrand-trading_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-gveik_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-cyberbook_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-coop-finnmark_en
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İsveç Veri Koruma Otoritesi, İsveç Polis Teşkilatı tarafından suçlarla ve suçlularla mücadele kapsamında kullanılan yüz tanıma uygulaması 
Clearview AI’nın GDPR’ı ihlal ettiği kararına vardı. Uygulama, kişilerin ceza mahkumiyeti verileri ile ilişkilendirilmek amacıyla yasaya aykırı 
bir şekilde kullanıldığı için Otorite, Polis Teşkilatına 2.500.000 SEK (250.000 EUR) idari para cezası uyguladı. Detaylara buradan 
ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin İngilizcedir) 

23. 

İsveç Veri Koruma Otoritesi, Polisin Yüz Tanıma Uygulamasını Yasa Dışı Kullanması Sebebiyle İdari Para Cezası 
Uyguladı 

Norveç Veri Koruma Otoritesi, Kişisel Verilerin Yetersiz 
Korunması Nedeniyle Telenor'a Kınama Cezası Verdi 

25. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, sesli e-posta gönderimi hususunda 
kişisel verilerin yeterli derecede korunamaması ve oluşan veri 
ihlalinin yetkili makamlara ilgili sürede bildirilmemesi sebebiyle 
Telenor Norge AS hakkında kınama kararı verdi. Bir güvenlik açığı 
nedeniyle yetkisiz kişilerin sesli e-postalara ulaşımı ile 1,3 milyon 
kişinin kişisel verilerinin sızdırıldığı ve söz konusu olay hakkında 
Kurum’un incelemeyi sürdürdüğü bildirildi. Detaylara buradan 
ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin İngilizcedir) 

Norveç Veri Koruma Otoritesi, Indre Østfold Belediyesi'ne 
Para Cezası Uyguladı 

26. Norveç Veri Koruma Kurumu, kısıtlanması gereken kişisel verilerin 
yetkisiz kimselere açılması nedeniyle Indre Østfold Belediyesi'ne 
200.000 NOK (20.000 EUR) idari para cezası uyguladı. Detaylara 
buradan ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin İngilizcedir) 

İspanyol Veri Koruma Kurumu, CAIXABANK, S.A. Şirketine 
6.000.000 EUR Para Cezası Uyguladı 
 
İspanyol Veri Koruma Kurumu, CAIXABANK, S.A. Şirketine 
6.000.000 EUR Para Cezası Uyguladı 
27. 

İspanyol Veri Koruma Kurumu, müşterilerinin kişisel verilerini 
hukuka aykırı olarak işleyen ve işleme faaliyetinin amacını 
GDPR’da sayılan kurallara uygun bir şekilde belirtmeyen 
CAIXABANK, S.A. şirketine 6.000.000 EUR idari para cezası 
uyguladı. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin 
İngilizcedir) 

Norveç Veri Koruma Otoritesi, Aquateknikk AS Firmasına 
Para Cezası Uyguladı 

28. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, yasal dayanağı olmaksızın kredi 
derecelendirmesi yapan Aquateknikk AS şirketine 100.000 NOK 
(10.000 EUR) idari para cezası uyguladı. Detaylara buradan 
ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin İngilizcedir) 

24. 
Polonya Veri Koruma Kurumu, sağlık sektöründe ekonomik faaliyet yürüten bir girişimciye gönderilen tebliğden sonra, veri sorumlusu 
sıfatını haiz girişimci tarafından gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle 85.000 PLN’den (yaklaşık 20.000 EUR) fazla idari para cezası 
uyguladı. Kurum, girişimciye, ihlalden etkilenen hastalarını bilgilendirmesi gerektiği hakkında ayrıca bir uyarı gönderdi. Detaylara buradan 
ulaşabilirsiniz. (Kaynak metin İngilizcedir) 

Polonya Veri Koruma Otoritesi, İdari Karar Emrine Uymayan Firmaya Para Cezası Uyguladı 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/swedish-dpa-police-unlawfully-used-facial-recognition-app_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-reprimand-telenor-inadequate-protection-personal-data_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-municipality-indre-ostfold_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/spanish-data-protection-authority-aepd-imposes-fine-6000000-eur-caixabank-sa_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-issues-fine-aquateknikk_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/polish-dpa-first-fine-non-compliance-administrative-decision-order_en
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KVKK - GDPR 

BÜLTENİ 
Bilgilendirme Metni! 
 
Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. 
Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş 
olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen 
makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte 
olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. 
 
Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye 
edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir 
uzmandan görüş alınız. 
 
GDPR kapsamındaki duyuru ve kararlarının Türkçe tercümesi için herhangi bir talebiniz olması halinde lütfen 
bizimle iletişime geçiniz. 
 

Biz i  Sosya l  Medyada  Tak ip  Edeb i l i r s in iz…  

Livanur Sefer Kübra Özkahraman 

Şeyma Kaplan Şule Özcan 

Onur İzli 

Haz ır layan lar  

Adres 

 

Astoria Towers 

Kempinski Residences  

Şişli / İstanbul 

Telefon & Fax 

 

Telefon: + 90 212 244 92 22 

 

Fax: + 90 212 244 92 21 

Web 

 

E-posta: ask@cottgroup.com  

Web Sitesi:  www.cottgroup.com 

Web Sitesi:  www.verisistem.com 

 

Bilge Çay Ece Melis Erkoçak 

Kübra Özkahraman Şeyma Kaplan 

Şule Özcan 

Haz ır layan lar  

Onur İzli 

https://www.cottgroup.com/tr/cottgroup-sirketleri
https://www.verisistem.com/tr/verisistem-iletisim
https://www.facebook.com/CottGroup
https://twitter.com/cottgroup
https://www.linkedin.com/company/cottgroup
https://www.instagram.com/cottgroupsocial
mailto:ask@cottgroup.com
http://www.cottgroup.com/
www.verisistem.com

