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BİLGİLENDİRME
KONU: CORONA VİRUS (COVİD-19) İLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNUN DUYURUSU VE
CORONA VİRUS NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA SAĞLIK BİLGİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) internet sitesinde dün ilişikteki duyuru yayınlanmıştır. Kurum’un
bu duyurusunda ve Kurum ile yaptığımız görüşmede, Kurum bulunduğumuz bu olağanüstü zor süreçte
dahi veri sorumlularının KVK mevzuatındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu bağlamda, Covid-19 gereği işyerlerinde alınacak bazı tedbirlerin KVK mevzuatı bakımından çok önemli
olduğunu vurgulamak isteriz.
Örneğin, geçtiğimiz hafta sonu getirilen kronik hastalığı bulunan kişilere sokağa çıkma yasağı
kapsamında veri sorumlularının çalışanlarından kronik hastalıklarının bulunup bulunmadığına dair bilgi
talep ettiklerini bilmekteyiz.
Bu tür sağlık bilgilerinin KVK mevzuatı kapsamında “özel nitelikli kişisel veri” olduklarına, bu verilerin
işverenler tarafından çalışanların ve kamu sağlığının korunması ve sokağa çıkma yasağına uyulması için
talep edilse dahi, bu kişisel verileri işlemeden önce ilgili kişisel veri sahiplerinin mutlaka açık rızalarının
alınması gerektiğine dikkat çekmek isteriz.
Bu ve benzeri uygulamalar konusunda hukuki desteğe ihtiyacınız olması durumunda, lütfen bizimle
iletişime geçiniz.
Saygılarımızla.
TİLEGAL AVUKATLIK BÜROSU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUN 23.03.2020 TARİHLİ COVID- 19 KAPSAMINDA KAMUOYU
DUYURUSU
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı gerek kamu kurum ve kuruluşları gerek
farklı sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumluları tarafından çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu
gelişmeler devam ederken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında
Kurumumuza intikal eden şikayet, ihbar ve veri ihlal bildirimlerinde veri sorumlularınca dikkate alınması
gereken sürelere ilişkin olarak açıklama yapılması gereği ortaya çıkmıştır.
Bilindiği üzere, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Kurumumuza intikal eden şikayet, ihbar
ve veri ihlal bildirimleri ile ilgili olarak veri sorumlularının gerek Kurumumuza gerek ilgili kişilere karşı
yükümlülükleri açısından Kanunda ve ilgili alt düzenlemelerde çeşitli süreler belirlenmiş olup, veri
sorumluları tarafından bu sürelere riayet edilmesi önem arz etmektedir.
Bununla birlikte, Ülkemizin içinde bulunduğu bu olağanüstü süreçte veri sorumluları tarafından alınan
önlemler kapsamında farklı operasyonel uygulamalara (uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma vb.) gidildiği
de dikkate alınarak, her bir başvuru ya da veri ihlal bildirimi özelinde, veri sorumlularının uymakla
yükümlü oldukları sürelerin değerlendirilmesi açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
içerisinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların gözetileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

