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Ek-3: Kişisel Veri Kategorileri 

Veri Kategorisi Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama İlgili Kişisel Veri Kategorizasyonu İçerisine 
Giren Kişisel Veri Tipleri  

Kimlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, ehliyet, nüfus cüzdanı, 
ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik 
cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler  

TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., 
ad-doyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, 
yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus 
cüzdanı örneği  

İletişim Bilgisi  
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, kişiyle iletişim kurulması 
amacıyla kullanılan bilgiler  

E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu 
numarası, 
adres v.b. 

Lokasyon 
Verisi  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, veri sahibinin konumunu 
tespit etmeye yarayan veriler 

Şirket araçlarının kullanımı sırasında edinilen 
lokasyon verileri 

Aile Bireyleri ve 
Yakın Bilgisi  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, ilgili şirket ve veri sahibinin 
hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen 
kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları 
hakkındaki bilgiler 

Kişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili 
kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, 
eğitim bilgileri v.b. bilgiler 

Müşteri Bilgisi 
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden 
faydalanan müşterilere ait bilgiler 

Müşteri no, meslek bilgisi, v.b. 

Müşteri İşlem 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden 
faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen 
her türlü işleme ilişkin bilgiler 

Talep ve talimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, 
v.b. 

Fiziksel Mekan 
Güvenlik 
Bilgisi  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, fiziksel mekana girişte, 
fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan 
kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler 

Giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera 
kayıtları v.b. 

İşlem Güvenliği 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, Kronorm ve ilgili tarafların 
teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini 
sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler  

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o 
kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya 
yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örn. Internet 
sitesi şifre ve parola bilgileri) 

Risk Yönetimi 
Bilgisi  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, Kronorm 'un ticari, teknik ve 
idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel 
veriler 

IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar 

Finansal Bilgi 
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, kişisel veri sahibi ile mevcut 

Veri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin 
finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi kartı 
borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek 
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hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü 
finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar 
kapsamındaki kişisel veriler  

faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak 
bakiyesi v.b. 

Özlük Bilgisi 
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, çalışanların özlük haklarının 
oluşmasına temel olan kişisel veriler 

Kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her 
türlü bilgi ve belge (örn. Maaş miktarı, SGK 
pirimleri, bordrolar v.b.)  

Çalışan Adayı 
Bilgisi  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, Kronorm nezdinde iş 
başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri 
sahiplerine ait, başvuru değerlendirme 
sürecinde kullanılan kişisel veriler 

Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri 
sonuçları v.b. 

Çalışan İşlem 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, çalışanların veya işle ilgili 
gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel 
veriler 

İşe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı 
toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, 
mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım 
bilgisi, şirket kredi kartı harcama bilgisi v.b. 

Çalışan 
Performans ve 
Kariyer Gelişim 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, çalışanların 
performanslarının ölçülmesi ve kariyer 
gelişimlerinin insan kaynakları politikaları 
kapsamında planlanması ve yürütülmesi 
amacıyla işlenen kişisel veriler  

Performans değerlendirme raporları, mülakat 
sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler 
v.b.  

Yan Haklar ve 
Menfaatler 
Bilgisi  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, çalışanlara sunulan yan hak 
ve menfaatlerin planlanması ve çalışanların 
bunlardan faydalandırılmasına yönelik işlenen 
kişisel veriler 

Özel sağlık sigortası, araç tahsisi v.b.  

Pazarlama 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, Kronorm tarafından 
pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler 

Pazarlama amacıyla kullanılmak üzere 
toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini 
gösteren raporlar ve değerlendirmeler, 
hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri 
zengileştirme faaliyetleri,  v.b.  

Hukuki İşlem ve 
Uyum Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, hukuki alacak ve hakların 
tespiti ve takibi ile borç ve kanuni 
yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel 
veriler 

Mahkeme ve idari merci kararları gibi 
belgelerde yer alan veriler  

Denetim ve 
Teftiş Bilgisi  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, Kronorm’un kanuni 
yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu 
kapsamında işlenen kişisel veriler 

Denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme 
kayıtları ve benzeri kayıtlar 

Özel Nitelikli 
Kişisel Veri  

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, 
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, 
din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, 
dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık 
ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza 
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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 
verileri  

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 
veriler, biyometrik veriler, genetik veriler 

Talep/Şikayet 
Yönetimi Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, Kronorm'a yöneltilmiş olan 
her türlü talep veya şikayetin alınması ve 
değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 

Şirketlere yönelik her türlü talep ve şikayetler, 
bunlarla ilgili kayıt ve raporlar  

İtibar Yönetimi 
Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, Kronorm’un, hissedarlarının, 
çalışanlarının, iş ortaklarının veya müşterilerinin 
itibarını etkileme ihtimali bulunan kişisel veriler 

Şirket ile ilgili sosyal medyada çıkan olumsuz 
haberlerde yer alan kişisel veriler v.b. bilgiler 

Görsel ve İşitsel 
Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye 
ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi 
içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle 
ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar 

Fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları 


