Kişisel verilerin işlenmesinde başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
olmak üzere ulusal ve uluslararası ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranılmaktadır.
Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için işleme sürecinde mevzuata uygun nitelikte teknik ve
idari tedbirler alınmaktadır.
THY talimat ve sözleşmelerine uygun davranılmaktadır.
Teknik ve organizasyonel açıdan kişisel verilerin korunması mevzuatı gereksinimlerini yerine
getirilmekte ve süreçler güncel BT standartlarına uygun şekilde yerine getirilmektedir.
Müşteri iletişim ve kimlik bilgileri doğru ve güncel tutulmaktadır.
Yolcu ve müşterilerden kişisel verilere ilişkin başvuru gelmesi halinde gerekli aksiyonlar yasal
süresi içerisinde mevzuata uygun şekilde alınmaktadır.
THY tarafından ilgili kişi başvurularına ilişkin bir talep iletilmesi halinde işbirliği yapılmakta ve
ilgili aksiyonlar mevzuata uygun şekilde alınmaktadır.
Müşterinin kredi kartı bilgileri başka işlemlerde kullanmak üzere saklanmamaktadır.
Personel sistem yetki erişimleri, 6 aylık periyotlarda kontrol edilmektedir.
Görev değişikliği ve/veya iş akdi sona eren personel yetki erişimi derhal iptal edilmektedir.
Personele gizlilik taahhüdü imzalatılmaktadır.
Personel kişisel verileri operasyon için gerekli olsa dahi kişisel bilgisayar, tablet, telefon, e-posta
vb aktarmamaktadır.
Mevcut Personele ve yeni işe alınan personele kişisel verilerin korunmasına ilişkin periyodik
eğitimler verilmektedir.
Kişisel verileri işlenen ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
Kişisel veriler, Kanun’da belirtilen hukuki işleme şartlarına uygun şekilde işlenmekte, gerektiği
hallerde ilgili kişilerden açık rızaları alınmaktadır.
Yolcu ve müşterilerden toplanan kişisel verilerde “veri minimizasyonu” ilkesine uygun hareket
edilmekte, ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler toplanıp işlenmemektedir.
Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin, Kimlik/Pasaport kopyaları kişisel verileri koruma mevzuatı
kapsamı dışında işlenmemektedir.
Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin, Kimlik/Pasaport kopyaları amacı dışında üçüncü kişilerle
paylaşılmamaktadır.
Herhangi bir veri ihlali vakası tespit edildiğinde/haber alındığında gerekli aksiyonların alınması
için THY derhal bilgilendirilmekte ve tüm süreçte THY ile işbirliği yapılmaktadır.
Aylık periyotlarla kişisel verilere uyum kapsamında iç denetim yapılmaktadır.
Hizmet alınan taşeronlarla veya işbirliği yapılan diğer üçüncü taraflarla gizlilik protokolleri/veri
aktarım taahhütnameleri imzalanmaktadır.
Kişisel verilerin saklama süreleri sona erdiğinde kişisel veriler mevzuata, THY talimat ve
politikalarına uygun şekilde silinmekte, anonimleştirilmekte veya yok edilmektedir.

