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AYIN;
Karar Özetleri
Haberleri
KVKK&GDPR İncelemeleri
“İlgili Kişinin Yemek Kartı Hesap Hareketlerine Dair Kişisel Verilerine Erişim Talebinin Veri Sorumlusu
Tarafından Yerine Getirilmediği İddiası”na İlişkin Karar Özeti

01.

Somut olayda, ilgili kişi yemek kartı hizmeti sağlayan şirketten hesap hareketlerine ulaşmak amacıyla bir talepte
bulunmuştur. Şirket, ilgili kişinin Gmail adresine, hesap hareketlerini içeren dosyayı şifreli bir biçimde göndermiştir. İlgili
kişi, söz konusu dosyanın kimlik doğrulamayla ulaşılabilecek olmasını, kişisel verilerine ulaşmasına yönelik bir engel
olarak görmüş ve Kurum’dan inceleme talebinde bulunmuştur. Kurum’un incelemesi sonucunda, söz konusu
uygulamanın, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alma yükümlülüğünü yerine getirmek adına makul bir uygulama olduğuna
karar vermiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

“Bir E-Ticaret Sitesi (Veri Sorumlusu) Nezdinde
Gerçekleşen Veri İhlali Hakkında Yapılan Resen
İnceleme” ye İlişkin Karar Özeti

02.

Kendilerine başvuran şahısların pazar yeri modeli ile
satış yapabilmelerine yönelik hizmet sağlayan veri
sorumlusu şirketin verilerine, sistemdeki bir açıktan
dolayı partner firma tarafından hukuka aykırı bir
biçimde
erişim
sağlanmıştır.
Veri
ihlalinin
anlaşılmasının ardından, veri sorumlusu ile söz
konusu verilere hukuka aykırı bir biçimde ulaşım
sağlayan taraf arasında bir gizlilik sözleşmesi
imzalanmıştır.
Kurum, geriye dönük olarak veri ihlalinin ortadan
kaldırılmasının hukuken mümkün olmadığına karar
vermiştir. Ayrıca, Kurum tarafından söz konusu ihlalin,
veri sorumlusu tarafından tedarikçi grubuna verilen
"tüm bildirimlerde arama" yetkisi sonucunda
gerçekleştiği ve veri sorumlusunun potansiyel
zararları önlemek adına gerekli tedbirleri almadığı
tespit edilmiştir. Bahsedilen sebeplerle, veri
sorumlusu şirket hakkında toplamda 800.000 TL idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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“Yardım Masası Paneli Hizmeti Veren Bir Veri Sorumlusunda Gerçekleşen Veri İhlali Hakkında Yapılan
Resen İnceleme” ye İlişkin Karar Özeti

03.

Bir e-ticaret sitesindeki partner firmaya yönelik yardım masası panelinde yapılan toplu yetkilendirme çalışması
esnasında, yanlış yetki tanımlanmıştır. Bunun sonucunda, üçüncü taraf firmaların yardım masasında açtıkları
bildirimlere erişim sağlanmıştır. Veri sorumlusu, ihlale yol açan yanlış yetkiye SQL Script kodundaki bir hatanın
sebebiyet verdiğini ileri sürmüştür.
Kurum, veri sorumlusunun bir yazılım firması olması itibarıyla bilgi sistemleri güvenliğinde daha dikkatli olması
gerektiğini belirtmiş, yetersiz güvenlik önlemleri, hatalı yetki düzenlemesi ve sistemlere dâhil olan kişisel verilere yönelik
maskeleyici etkin uygulama ve denetim araçlarının bulunmaması nedeniyle şirket hakkında 300.000 TL idari para
cezası uygulanmasına karar vermiştir. Ayrıca bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle 100.000 TL idari
para cezasına hükmedilmiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Birol CİVELEK Veri İhlali Bildirimi

04.

Veri sorumlusunun bulut sistemine yapılan siber saldırı sonucunda yetkisiz üçüncü kişiler tarafından kişisel verilere
hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı tespit edilmiştir. İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun hastalar olduğu, ayrıca
hastaların kimlik bilgilerine ve sağlık hizmetine ilişkin öncesi - sonrası fotoğraflarına erişim sağlandığı belirlenmiştir.
Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

INTERGEN Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı
Araştırma & Uygulama Merkezi Veri İhlali Bildirimi

05.

Veri sorumlusu firmada görev alan bilgi işlem
çalışanının kişisel verileri kopyalaması sonucunda,
ihlalden etkilenen kişi gruplarının; çalışanlar,
kullanıcılar,
hastalar
ve çocukların olduğu
belirlenmiştir.
Veri
ihlali
bildiriminin
ulaşabilirsiniz.

detaylarına

buradan

İtalyan Veri Koruma Kurumu Campania Bölgesi
Hakkında Bir Uyarı Yayımladı

06.

İtalyan Veri Koruma Kurumu, Campania bölgesini,
bölgenin COVID-19 aşılanmasını, normalleşmeyi
veya olumsuzluğu doğrulamak amacıyla uygulamayı
planladığı sistemin, gizlilik yasalarını ihlal ettiği
gerekçesiyle resmî olarak uyarmıştır. Bu uygulamanın
amacının; turizm, otel, düğün, ulaşım ve eğlence gibi
çeşitli hizmetlere erişim için bir ön koşul olmasının
amaçlanması sebebiyle, İtalyan Veri Koruma Kurumu
tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, bu
girişimin uygun bir yasal dayanağı olmadığı kanaatine
varılmıştır. Ayrıca bireylerin hak ve özgürlüklerini
kısıtlayan önlemlerin ancak uygun ulusal mevzuata
dayandırıldığı takdirde kabul edilebileceği ifade
edilmiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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İtalyan Veri Koruma Kurumu COVID-19 ile İlgili Bir Telefon Uygulaması Olan Mitiga Hakkında Kısıtlama
Kararı Verdi

07.

İtalyan Veri Koruma Kurumu, “Mitiga” uygulamasını yöneten şirketin kişisel verileri işlemesine ilişkin geçici bir kısıtlama
uygulamıştır. Uygulama ilk kez 19 Mayıs tarihinde, Coppa Italia final futbol maçının oynandığı stadyuma COVID-19
aşısı olmuş, iyileşmiş veya COVID-19 testi negatif çıkmış seyircilerin girişine izin vermek için kullanılmıştır.
İtalyan Veri Koruma Kurumu’nun kısıtlama kararı, halka açık etkinliklere katılan bireylerin COVID-19’a ilişkin durumlarını
belirlemek amacıyla kişisel verilerin işlenmesinin yasal bir dayanağının bulunmadığını ifade etmektedir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hollanda Veri Koruma Kurumu CP&A Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi

08.

Hollanda Veri Koruma Kurumu, CP&A hakkında raporlu çalışanların sağlık verilerinin işlenmesi sırasında gerçekleşen
ihlal nedeniyle 15.000 EUR idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Kurum, CP&A’ın raporlu çalışanların sağlık durumlarına ilişkin hassas verileri içeren detaylı bir kayıt tuttuğunu, ayrıca
bu kayıtlara herhangi bir doğrulama sistemi olmaksızın online olarak erişilebildiğini belirtmiştir.
Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında devamsızlık
bildirimi için çalışanın hastalığının ismi, türü, sebebi ve hastalığın belirtilerine ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin, istisnai
durumlar dışında gerekli ve yasal olmadığını ifade etmiştir. Ek olarak, bu kayıtlara sadece yetkilendirilmiş personel
tarafından çok faktörlü kimlik doğrulama sistemi ile ulaşılması gerektiği belirtilmiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Lüksemburg Ulusal Veri Koruma Komisyonu
Soruşturmaların Sonuçlarına İlişkin 18 Karar
Yayımladı

09.

CNPD, video gözetimine, coğrafi konum belirlemeye
ve veri koruma görevlisinin rolüne ilişkin tematik
denetim kampanyası ile ilgili soruşturmalar
sonucunda 18 kararı kamuoyuna duyurdu.
Kararların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İtalyan Veri Koruma Kurumu Alınan Önlemler
Sonrasında Yeşil Işık Yaktı

10.

Sağlık Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği değişikliklerle
birlikte İtalyan Veri Koruma Kurumu, dijital seyahat
sertifikalarının serbest bırakılmasına ilişkin taslak
kararname hakkında olumlu görüş yayımlamış ve bu
tür sertifikaların kullanımı için gerekli önlemleri ortaya
koymuştur.
İtalyan Veri Koruma Kurumu, bir seyahat kartının
gerekliliğini sağlayan amaçların birincil mevzuat
yoluyla belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. İtalyan Veri
Koruma Kurumu’na göre, bu tür bir mevzuat, seyahat
izninin sadece ulusal DGC platformu aracılığıyla
uygulanabileceğine ve doğrulama işlemlerinin
yalnızca
“VerificaC19”
uygulaması
ile
gerçekleştirilebileceğine
yönelik
düzenlemeler
getirmelidir. Bu uygulama ile yapılacak olan
kontrollerde
ilgili
kişinin
COVID-19
geçirip
geçirmediği, aşı olup olmadığı veya COVID-19 test
sonucu bilgileri ifşa edilmeden sadece isim bilgisine
ulaşılabileceği belirtilmiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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İsveç Veri Koruma Kurumu 1177 Olayına İlişkin Soruşturmasını Tamamladı

11.

İsveç Veri Koruma Kurumu sağlık danışma servisi 1177’nin, telefon kayıtlarının internette korumasız olarak ulaşılabilir
hâle gelmesine ilişkin olayla ilgili başlattığı soruşturmasını tamamlamıştır.
Olayın nedeninin, ağa bağlı bir depolama biriminin yanlış yapılandırılmasıyla birlikte, halka açık olarak internet
üzerinden erişilebilir hâle gelmiş olması olarak belirtilmiştir. Ayrıca, birim tarafından şifreli iletişim kullanılmadığı ve
bunun sonucunda parola veya güvenlik koruması gerekmeden herkesin aramalara ulaşabilir hâle geldiği tespit
edilmiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Norveç Veri Koruma Kurumu Oslo Belediyesi Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi

12.

Norveç Veri Koruma Kurumu, Oslo Belediyesi hakkında hassas nitelikli kişisel verileri içeren dokümanları halka açık
hâle getirdiği gerekçesiyle 40.000 EUR idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
İhlal, Kent Konseyinin Finans Daimî Komitesine gönderilen bir yazının belediye avukatı tarafından “kamu erişiminden
muaf” olarak işaretlenmemesi sonucunda meydana gelmiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Norveç Veri Koruma Kurumu, Norveç Spor Konfederasyonu Hakkında İdari Para Cezası
Uygulanmasına Karar Verdi

13.

Norveç Veri Koruma Kurumu, Norveç Spor Konfederasyonu hakkında bir bulut bilişim çözümünün test edilmesi
esnasında, bağlantıda bir hata meydana gelmesiyle birlikte yaklaşık 3,2 milyon kişinin kişisel verilerinin 87 gün boyunca
çevrim içi olarak erişilebilir hâle gelerek GDPR ihlali yapıldığı gerekçesiyle 125.000 EUR idari para cezası
uygulanmasına karar vermiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Pagopa Kullanıcıları Korumaya Yönelik Önlemleri
Uygulamaya Karar Verdi

14.

İtalyan Veri Koruma Kurumunun müdahalesinin
ardından, veri sorumlusu şirket PagoPa, IO
uygulaması kullanıcılarının gizliliğini korumak
amacıyla bir dizi teknik önlem geliştirmiştir.
PagoPA, Mixpanel’e iletilen kullanıcı verilerinin
minimize edildiğini taahhüt etmiş ve bu noktada veri
setini kullanıcıların vergi numaraları ve diğer gereksiz
bilgilerini Amerikan şirketine aktarılmayacak şekilde
yeniden düzenlemiştir. PagoPa, kullanıcıları yeterli bir
şekilde bilgilendireceğini ve üçüncü taraf ülkelere
yapılacak veri aktarımı için izin isteyeceğini belirtmiş,
ayrıca IP adresi aracılığıyla kullanıcının konumunun
izlenmesine izin veren çeşitli uygulamalar devre dışı
bırakılmıştır.
İtalyan Veri Koruma Kurumu ise söz konusu
tedbirlerin uygulanmasını takip edeceğini ve Pagopa
tarafından üçüncü taraf ülkelere transfer konusunda
sağlanan güvencelerin yeterliliğini değerlendirme
hakkını saklı tutacağını belirtmiştir.
Yeni önlemler doğrultusunda, İtalyan Veri Koruma
Kurumu, Sağlık Bakanlığı ile birlikte “IO”
uygulamasının dijital seyahat sertifikaları için nasıl
kullanılabileceğini değerlendirmiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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Hollanda Veri Koruma Kurumu Bir Diş Hekimliği Uygulaması Hakkında İdari Para Cezası Verilmesine
Karar Verdi

15.

Hollanda Veri Koruma Kurumu, bir diş hekimliği uygulamasına yönelik yeni hastaların güvenliksiz bir web sitesine
kaydolmaya yönlendirilmesi nedeniyle 12.000 EUR para cezası uygulamıştır.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İzlanda Veri Koruma Kurumu Bir Şirket Hakkında İdari Para Ceza Verilmesine Karar Verdi

16.

Dondurma salonları işleten bir şirketin reşit olmayan çalışanlarından birinin, İzlanda Veri Koruma Kurumu’na,
çalışanların iş üniformalarını değiştirmek için kullandıkları alanın sürekli olarak kamera gözetimi altında olması
nedeniyle şikâyette bulunması üzerine İzlanda Veri Koruma Kurumu şirkete 34.000 EUR tutarında idari para cezası
vermiştir.
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İtalyan Temyiz Mahkemesi Rızanın Geçerli Olması
İçin Mevaluate’in Algoritmasının Şeffaf Olması
Gerektiğine Hükmetti

17.

İtalyan Temyiz Mahkemesi (The Italian Court of
Cassation) 25 Mayıs 2021'de, aslen Roma
Mahkemesi (Court of Rome) tarafından bozulan,
İtalyan Veri Koruma Kurumu’nun 2016 yılında
Mevaluate Italia s.r.l hakkında verdiği karara ilişkin
olarak, kullanıcılar tarafından gönüllü olarak yüklenen
belgeleri analiz eden ve puanlayan yapay zekâ
sisteminin askıya alınmasına karar vermiştir. Sistemin
yasal olduğuna karar veren Roma Mahkemesi’nin ret
kararı, Mevaluate’in veri işleme algoritmasına yönelik
olarak kullanıcılar tarafından verilen rızanın şeffaflık
açısından eksik olduğu gerekçesiyle bozulmuştur.
Kararda rızanın ancak ilgili kişinin işleme amaçları
hakkında uygun bir şekilde bilgilendirilmesi ile belirli
bir konuya ilişkin ve özgür iradesi ile rıza göstermesi
hâlinde geçerli olabileceği belirtilmiştir. Buna ek
olarak, Temyiz Mahkemesi tarafından, algoritmanın
çalışma mantığının ilgili kişiler tarafından bilinmemesi
ve anlaşılamaması durumunda, bu faaliyete ilişkin
olarak verilen rızanın geçerli sayılamayacağı da
vurgulanmıştır.
Kararın
detaylarına
ulaşabilirsiniz.
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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 kararların Türkçe tercümesi için herhangi bir talebiniz olması hâlinde
lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hazırlayanlar
Birgül Özkahraman

Onur İzli

Civan Güneş

Onur Saygın

Ece Melis Erkoçak

Selin Malkoç

Şeyma Kaplan

Adres

Telefon & Fax

Web

Astoria Towers
Kempinski Residences
Şişli / İstanbul

Telefon:

+ 90 212 244 92 22

Fax:

+ 90 212 244 92 21

E-posta:
ask@cottgroup.com
Web Sitesi: www.cottgroup.com
Web Sitesi: www.verisistem.com
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