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Türkiye Esnaf ve sanatkArlarl konfederasyonu,nun kvkk Eğitimi hakkındaki genelgesi

ekte sunulmuş olup online eğitim yapılacağından odanızdan eğitime katılacak bir personelin adı-

soyadı ve mail adresi bilgilerinin 22.12.2021 Çarşamba saat 17.0O'a kadar Birliğimize bildirilmesi

hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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BİRLİK VE FEDERASYONLARA 202|1167 sAYtLI GENELGE

Bilindiği iizere, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak
tizere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan ve kişisel verileri işleyen
gerçek ve tiizel kişilerin yiikiimlülüklerini düenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanıırlııı 0'tl04/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve

yiirtirlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşu olan kuruluşlanmızın da çok sayıda yühlmlülügü olup,

Konfederasyonumuzca daha önce 2019/86, 2020199, 20201102 ve 2020/115 sayh
genelgelerimiz ile bilgilendirme yapılmıştı.

kişisel verilerin korunmasl konusunda eğitim diizenleneceği belirtilmiş olmasına

rağmen covid-l9 pandemisi nedeniyle y;jzyiıe bt eğitim çalışması
geiçekleştirilememiştir. Ancak, anılan konuda Konfederasyonumuza gelen yoğuı talepler

fuirrrodu odalanmızın, Birliklerimizin ve Federasyonlanmızın bu konuda

görevlendirdikleri bir personele online eğitim verilmesi kararlaştlnlmıştlr,

Eğitim e kahlmak i teven m€sle kurulusunu meslek kurulusu adı. eslek

msilcisini n ad-sovadı ve mail ad nl iceren b ilgilerini 23.12 .2027kurul te
h pünü saıt 17.00've ka ar toolantı@ tesk.orp.tr ad ne mail
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konunun bağlı odalannıza ivedilikle duyurulması hususunda

ff e-imzalıdır

sinan ÖZKAN
Genel sekreter

f, e-imzalıdır

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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