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Kişisel Sağlık Verisi Nedir?
Kişisel sağlık verisi, kişinin fiziksel ve ruhsal
sağlığına ilişkin her türlü veri ile kişiye sunulan
sağlık hizmeti ile ilgili bilgilerdir. Örneğin; her
türlü tahlil sonucu, kişinin geçirdiği hastalıklar,
kullandığı ilaçlar gibi veriler kişisel sağlık
verileridir. Kişisel sağlık verisi özel nitelikli kişisel
veridir. Dolayısıyla Kanunda düzenlenen özel
nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına tabi
olmakla birlikte özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesinde Kurulca belirlenen yeterli
önlemlerin alınması gerekmektedir.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Panasonic Business Support Europe GmbH
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12
nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu,
kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Panasonic Business Support Europe GmbH tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali
bildirimlerinde özetle;
Veri sorumlusunun sistemlerine gerçekleştirilen yetkisiz erişim neticesinde 19.07.2021, 16.08.2021 ve 17.09.2021
tarihlerinde ihlalin gerçekleştiği,
İhlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği,
İhlalden etkilenen kayıt sayısının 71.000 olduğu,
İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik (ad, soyad) iş iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi),
iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi), fotoğraf (çok az kişi için), video (4 kişi – belirli bir şirket, kişi
veya yerle ilişkili değil) olduğu,
İhlalden etkilenen ilgili kişilerin Türkiye'deki Panasonic Telefon Yardım Hattı ile Aralık 2009 ve Mayıs 2012 arasında
iletişime geçen tüketiciler, 2012 ve 2014 yılları arasında Panasonic ürünleri için servis talepleri olan tüketiciler, 2009
ve 2014 yılları arasında Panasonic için çalışan servis merkezleri çalışanları olduğu
bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.10.2021 tarih ve 2021/1027
sayılı Kararları ile söz konusu veri ihlali bildirimlerinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri Ne Demektir?

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından
öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine
veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olma
riski taşıyan verilerdir. Kanunda, hangi kişisel verilerin
özel nitelikli kişisel veri olduğu tek tek belirtilmiş olup,
bu sayılanlar dışındakiler özel nitelikli kişisel veri
olarak kabul edilemez. Bu bakımdan, özel nitelikli
kişisel verilerin sınırlı olarak sayıldığı kabul edilir.

Çarşamba Semineri - Çerezler ve Açık Rıza Bağlamında Güncel Gelişmeler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerinin daha iyi anlaşılmasını, kişisel
verilerin korunması mevzuatının kapsamlı bir şekilde ele alınmasını amaçlayan, aynı zamanda kişisel
verilerin korunması alanında farkındalık meydana getirmeyi ve söz konusu farkındalığın geliştirilerek
yaygın hale getirilmesini ilke edinen Çarşamba Seminerleri, kısa bir aranın ardından yeniden başladı.
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, bir açılış konuşması yaparak Çarşamba Seminerleri’nin
düzenleniş amacından ve Kurulun yaptığı çalışmalardan bahsetti. Bugüne kadar 10 tanesi çevrimiçi
olmak üzere, toplamda 64 Çarşamba Semineri'nin Kurum tarafından düzenlendiği bilgisini paylaşan
BİLİR, önümüzdeki süreçte uygun koşullar içerisinde olmak kaydıyla Seminerlerin hibrit yöntemle
devam edeceğini ifade etti.
‘‘Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler’’ ile ‘‘Biyometrik Verilerin
İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber’’in geçtiğimiz günlerde yayımlandığını,
‘‘unutulma hakkı’’nın daha iyi anlaşılması için de bir broşür hazırlandığını söyleyen BİLİR, ‘‘sertifikasyon’’
ve ‘‘çerezler’’ ile ilgili yapılan çalışmaların da tamamlandığını belirtti.
Yazının tamamını okumak için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7057/Carsamba-Semineri-Cerezler-veAcik-Riza-Baglaminda-Guncel-Gelismeler

Veri Kayıt Sistemi Nedir?
Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere
göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade
etmektedir.
Bir
dosyalama sistemi
olarak
nitelenebilecek veri kayıt sistemi elektronik ya da
fiziki ortamda oluşturulabilir. Buna göre, veri kayıt
sisteminde kişisel veriler, ad, soyad veya kimlik
numarası üzerinden sınıflandırılabileceği gibi,
örneğin kredi borcunu ödemeyenlere ilişkin
oluşturulacak bir sınıflandırma da bu kapsamda
değerlendirilmektedir. Örneğin, herhangi bir kritere
bağlı olmaksızın gelişigüzel bir şekilde sadece
kişilerin ad ve soyadlarının bir kağıtta yer alması hali,
Kanun kapsamına girmemekle birlikte, söz konusu
isimlerin belirli bir kritere göre bir kağıda
kaydedilmesi halinde, bu veri kaydı Kanun
kapsamında değerlendirilmektedir.

