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Bu gizlilik bildirimi, Arthur J. Gallagher & Co. şirketinin (bağlı kuruluşları ve yan 
kuruluşlarını içerir ve topluca "Gallagher Grubu" olarak anılır) gelecekteki, mevcut ve 
geçmişteki çalışanlar, yükleniciler ve acente personeli ve işe yerleştirilenler (“siz”, “sizin”) 
hakkında kişisel bilgileri nasıl topladığını ve işlediğini; bu bilgilerin nasıl kullanıldığını ve 
korunduğunu ve yaşadığınız ülkeye bağlı olarak, kişisel bilgilerinizle ilgili olarak sahip 
olabileceğiniz hakları açıklar.  
 
Sizi istihdam eden Gallagher Grubu şirketi (“biz”, “bize”) bu gizlilik bildirimine göre kişisel 
bilgilerinizi işlemekle sorumlu olan denetleyici, işletme veya taraftır.  
  
Bu gizlilik bildirimi, istihdamla bağlantılı olarak hakkınızda topladığımız veya işlediğimiz 
tüm kişisel bilgiler için geçerlidir. Kişisel bilgiler, makul bir şekilde sizi tanımlayabilir olan 
veya tanımlanabilir olmanıza izin verebilecek bilgiler veya bilgi parçalarının birleşimidir. 
 

1.  Topladığımız kişisel bilgiler  
Doğrudan sizden topladığımız bilgiler ve diğer kaynaklardan topladığımız bilgiler de dahil 
olmak üzere çeşitli kaynaklardan sizinle ilgili kişisel bilgileri toplayacağız ve saklayacağız.  
  
İşvereniniz olarak sizinle olan ilişkimizin bir sonucu olarak kanunen hakkınızda belirli 
kişisel bilgileri toplamamız gerekebilir. Bilgileriniz toplanırken, belirli kişisel bilgilerin 
zorunlu olduğu ve bu bilgilerin sağlanmamasının sonuçları hakkında sizi bilgilendireceğiz.  
  
1.1. Doğrudan sizden topladığımız bilgiler  
 
Genellikle, örneğin, bize bir iş başvurusunda bulunduğunuzda, işe alım süreciniz 
sırasında, pozisyonunuza başladığınızda ve zaman zaman istihdamınız sırasında sizden 
bilgi vermenizi talep ettiğimizde, kişisel bilgilerinizi doğrudan sizden topluyoruz. 
  
Doğrudan sizden topladığımız bilgi türleri şunları içerebilir:  
  

a) kişisel ayrıntılar (örn. ad, unvan, medeni durum, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri, 
yaş, konuşulan dil(ler) ve uyruk); 

  
b) iletişim bilgileri (örn. telefon/cep numarası, e-posta adresi ve posta adresi);  
  
c) eğitim ve mesleki ayrıntılar (örn. eğitim geçmişi, nitelikler, sona erme tarihleri 

dahil sertifikalar, lisanslar, beceriler, mesleki veya ticari kuruluşlara üyelik, 
özgeçmişler, referanslar, görüşmeler ve ilgili notlar, ön yazılar, dış müdürlükler 
ve dış ticari menfaatler);  
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d) seyahat ve masraf bilgileri (örn. seyahat rezervasyonu ayrıntıları, üyelik 
numaraları, araç verileri, masraf talepleri, hediyeler, eğlence, konaklama ve 
beslenme tercihleri); 

  
e) diğer ilgili bilgiler (örn. banka hesap bilgileri, ücret ve sosyal yardım bilgileri, 

vergi bilgileri, ulusal sigorta numaraları ve eğitim kayıtları);  
  
f) vatandaşlık veya göçmenlik bilgileri (örn. pasaportlar, vizeyle ilgili belgeler, 

ikamet ayrıntıları ve ulusal kimlik belgeleri gibi çalışma izniyle ilgili belgeler);  
  
g) bakmakla yükümlü olunan kişiler ve aile, yakın akrabalar, faydalanan kişiler ve 

acil durumda ulaşılacak kişi bilgileri ile ilgili ayrıntılar;1 
  
h) kendini tanımlama veya kimlik doğrulama bilgileri (örn. pasaportlar, doğum 

sertifikaları, sürücü ehliyeti ve fotoğraflı kimlik);  
 
i) devamsızlık bilgileri (örn. mesai dışı saatler, gönüllülük) ve  
  
j) askerlik bilgileri.  

 
1.2. Diğer kaynaklardan topladığımız bilgiler  
  
Sizin hakkınızda diğer kaynaklardan toplayabileceğimiz bilgi tipleri aşağıdakileri içerir:  
  

a) yerel yasaların izin verdiği şekilde, istihdam tarama ajanslarından, işe alım 
ajanslarından veya kamuya açık kayıtlardan (örn. suç ve kredi geçmişi, eğitim, 
istihdam doğrulaması, mevzuat referansları, müdürlük araştırması, kamu 
güvenliği doğrulaması ve mesleki nitelikler) geçmiş kontrol bilgileri; 

  
b) herkese açık veya yalnızca üyelere yönelik web sitelerinde veya sosyal 

medyada (örn. LinkedIn) bulunan mesleki profiller;  
  
c) harici hizmet sağlayıcılardan alınan sağlık bilgileri veya talep bilgileri (örn. 

sigorta şirketleri, iş sağlığı sağlayıcıları veya çalışanlara sağladığımız faydaları 
yönetmeye yardımcı olan diğer şirketler);  

  

                                            
1Sizi, bize kişisel bilgilerini verdiğiniz kişileri bu gizlilik bildiriminin içeriği hakkında bilgilendirmeye ve bu 
gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, söz konusu kişisel bilgilerin tarafımızca nasıl kullanıldığını (aktarım ve 
ifşa dahil) açıklamaya teşvik ediyoruz. 
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d) performansınıza veya davranışlarınıza dair bilgiler (örn. sizin hakkınızda geri 
bildirim sağlayabilecek ya da performans değerlendirmelerinize veya 
incelemelerinize katılabilecek birlikte çalıştığınız diğer çalışanlardan, 
müşterilerden veya hizmet sağlayıcılardan) ve  

  
e) eğitim ve meslek kuruluşlarından (örn. Chartered Insurance Institute gibi) 

nitelikler, eğitim ve akreditasyon kayıtları.  
 
1.3. Hakkınızda topladığımız diğer bilgiler  
  
Bizdeki istihdamınız süresince hakkınızda toplayabileceğimiz bilgi kategorileri ve tipleri 
şunları içerir:  
  

a) tazminat ve maaş bordrosu (örn. çalışan kimlik numarası, maaş, prim, tazminat 
ve ücret ödeme geçmişi ve incelemeler, yan ödemeler ve ödüller, çalışma 
saatleri, süre izleme ve devamsızlık kayıtları ve fesih tarihi); 

 
b) pozisyon (örn. başlangıç ve sona erme tarih(ler)i, şu anki işin tanımı, iş unvanı, 

pozisyon profili, iş ataması ve görevlendirme yeri veya işyeri, iş geçmişi, yer 
değiştirme tarihleri ve ayrıntıları, eğitim kayıtları ve mesleki üyelikler, işe alan 
işletmenin adı, departman, istihdam durumu ve tipi, istihdam şartları, emekliliğe 
uygunluk, işten çıkış mülakatı notları, ayrılma nedeni, raporlama yönetici(leri) 
hakkında bilgiler ve işçi tazminat talepleri); 

 
c) iş performansı ve geçmişi (örn. süre kayıtları, değerlendirmeler, takdirnameler, 

performans ve gelişim verileri, derecelendirmeler ve incelemeler, ihtilaflar, 
şikayetler, zorbalık, taciz ve disiplin bilgileri);  

 
d) Yetenek yönetimi bilgileri (örn. iş uygulama notları, kişilik değerlendirmeleri, 

beceri değerlendirmeleri, mesleki gelişim, planlanan ve katılım sağlanan gelişim 
programları, e-öğrenme programları ve çalışan biyografilerini doldurmak için 
kullanılan bilgiler);  
 

e) ses, video ve diğer elektronik veriler (örn. aramalar ve diğer ses ve video 
kayıtları (kaydedilen toplantılar ve web seminerleri) ve CCTV görüntüleri); 
 

f) bina erişim kayıtları (örn. belgelerle veya kart kayıtları gibi elektronik yollarla 
elde edilen süre kayıtları ve diğer bilgiler);  

 
g) Gallagher Grubu bilgileri her nerede işleniyor ve saklanıyorsa veya bu bilgilere 

her nereden erişim sağlanıyorsa (örn. izleme günlükleri ve incelemeleri), söz 
konusu bilgilerin işlenmesinin yanı sıra, politikalarımıza, prosedürlerimize ve 
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standartlarımıza gösterdiğiniz uyum ve gizlilik yükümlülüklerine ve diğer yasal 
ve mevzuata ilişkin yükümlülüklere gösterdiğiniz uyum hakkındaki veriler ve 

 
h) her ne şekilde erişiliyorsa (örn. kullanım verileri, sistem ve uygulama erişimi 

verileri, arama günlükleri ve konum belirleme verileri), bilgilerimizi ve iletişim 
cihazlarımızı, hizmetlerimizi ve sistemlerimizi kullanımınız hakkındaki veriler. 

 
1.4. Hassas kişisel bilgiler  
  
Ayrıca, sizinle ilgili, yerel yasalar uyarınca, daha hassas kabul edilen aşağıdakiler gibi 
belirli bilgileri de toplayabiliriz:  

  
a) ırkınız, etnik kökeniniz, dini veya felsefi inançlarınız, siyasi görüşleriniz, mesleki 

veya ticari derneklere üyeliğiniz,  açıklanmış cinsel kimliğiniz veya cinsel 
yöneliminiz hakkında bilgiler;  
 

b) fotoğraf, parmak izi veya diğer biyometrik tanımlayıcılar;  
 

c) sağlık ve engellilik durumu hakkındaki bilgiler;  
 

d) devamsızlık/katılım bilgileri (örn. hastalık kayıtları, “uygunluk” notları) ve 
 

e) suç geçmişi kontrol bilgileri. 
 

2.  Kişisel bilgilerinizi kullanma şeklimiz ve 
kullandığımız yasal dayanak  

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:  
 

a) sizinle istihdam ilişkimizi kurmak ve yönetmek, örneğin işe alım, işe alıştırma, 
tazminat ve yan ödeme yönetimi, çalışma vizesi yönetimi, performans 
incelemeleri, sağlık hizmetleri, emeklilik maaşı ve tasarruf planları, devamsızlığı 
yönetme, çalışan ilişkilerindeki sorunları yönetme (ihtilafları veya görevi kötüye 
kullanma iddialarını soruşturma dahil), eğitim ve kariyer gelişimi, sözleşmeden 
doğan yan ödemeleri yapma, iş gücü analizi uygulama, yeniden yapılandırma, 
çalışan anketleri yapma, seyahat ve iş masraflarını ve geri ödemelerini 
yönetme, çalışan haberleşmeleri, istihdam devri ve feshi;  

 
b) ceza, eğitim, çalışma hakkı, meslek ve kredi kaydı kontrolleri dahil olmak üzere 

istihdam ve mevzuat araştırması yapmak (yürürlükteki yasaların izin verdiği 
şekilde);  
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c) yasal yükümlülüklere uyulmasını sağlamak için geçerli yargı alanında istihdam 
yetkisini belirlemek;  

 
d) raporlama yardım hatlarımızı yönetmek;  

 
e) politikalarımız ve tüm yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler ile uyumu 

desteklemek, örneğin vergi kesintileri, kayıt tutma, çeşitliliği ve kapsayıcılığı 
gözetme, küresel ticaret kanunlarına uyma, herhangi bir şirket içi şikayeti veya 
talebi yönetme, denetimler ve soruşturmalar yönetme, Gallagher Grubu’nun 
bilgilerini koruma ve şirket içi politikalara ve prosedürlere uyma; 

 
f) yasak haklarımızı ve hukuki çözüm yollarımızı takip etmek;  
 
g) düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılar, hükümet veya yarı resmi kurumlarla iş 

birliği yapmak;  
 

h) acil bir durumda veya başka şekilde gerekli olduğunda, acil durumda irtibat 
kurmak için aday gösterilen kişiler, bakmakla yükümlü olunan kişiler veya 
faydalanıcılarla iletişime geçmek;  

 
i) iş yönetimi, finansal tahmin, stratejik planlama, iş sürekliliği, kayıt tutma, şirket 

varlıkları ve insan kaynakları tahsisi yapmak; 
 

j) birleşmeleri, satın almaları, satışları, yeniden örgütlenmeleri, elden çıkarmaları 
ve entegrasyonları yönetmek; 

 
k) Çalıştığımız iş ortamında ve teknik ortamda bilgileri korumak, örneğin, ürün ve 

hizmet gelişimini yönetme, güvenlik yönetimi, denetim geçmişini ve diğer 
raporlama araçlarını koruma; 

 
l) BT altyapısını, sitemleri, ofis ekipmanlarını ve diğer malları/varlıkları korumak; 

 
m) bir engellilik durumuna veya hastalığa uyum sağlamak; 
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n) Tanımlanabilir hiçbir kişisel bilginin kolayca tanımlanamaması koşuluyla, 

herhangi bir diğer amaç için kişisel bilgileri anonimleştirmek ve toplamak ve  
 
o) onayınız alınarak herhangi bir diğer amaç için.  

Yerel kanunların kişisel bilgilerinizi işlememiz için bir yasal dayanağa sahip olmamazı 
gerektirdiği durumlarda, çoğu durumda, kişisel bilgilerinizi işlememiz için yasal 
dayanağımız aşağıdakilerden biri olacaktır:  

  
a) bizdeki istihdamınız ile bağlantılı olarak size karşı olan sözleşme 

yükümlülüklerimizi yerine getirmek; bu bilgilerin sağlanmaması, bizdeki 
istihdamınız kapsamında iş yükümlülüklerimizi yerine getiremeyeceğimiz 
anlamına gelebilir;  

 
b) yasal yükümlülüklerimize uymak; örneğin, kara para aklamayı önleme 

yükümlülüklerimize uymak için, kimliğinize ilişkin bir kanıt almak veya ilgili 
çalışma izni yükümlülüklerimize uymak için, çalışma izni durumunuza ilişkin bir 
kanıt almak;  

 
c) örneğin işvereniniz olarak uymamız gereken sağlık ve güvenlik yükümlülükleri 

gibi size veya üçüncü bir tarafa (örn. vergi makamları) karşı yasal 
yükümlülüklerimize uymak;  

 
d) yasal operasyonel ihtiyaçlarımızı ve meşru menfaatlerimizi karşılamak, örneğin, 

çalışanlarımızı etkili bir şekilde yönetmek, bütçelendirme, tahminde bulunma ve 
kaynak dağıtımı için, Gallagher Grubu’nun bilgilerini korumak ve muhafaza 
etmek, gizlilik yükümlülüklerine uymayı sağlamak, işletmemizi hırsızlığa veya 
diğer suçlara ve yasa dışı faaliyetlere karşı korumak, teknolojimize ve 
kaynaklarımıza erişiminizi sağlamak, iş gücümüzü etkili bir şekilde yönetmemizi 
sağlayan analizler uygulamak ve işe alım faaliyetleri planlamak. Meşru 
menfaatlerimizi sağlamak için kişisel bilgileri işlediğimizde, gizliliğinizin 
korunmasını sağlamak ve meşru menfaatlerimizin korunmasını ve sizin 
menfaatleriniz veya temel haklarınız ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz 
kılınmamalarını sağlamak için sağlam ve makul önlem alıyoruz ve  

 
e) sizin veya başka bir kişinin hayati çıkarlarını korumak, örneğin, acil bir durumda 

sağlık bilgilerinizi bir sağlık hizmeti sağlayıcısına vermek.  

Ayrıca, yerel kanunlar gereği yapmamız gerektiğinde (örneğin, kişisel bilgileri veya 
hassas kişisel bilgileri toplamak, işlemek ve/veya aktarmak için her zaman onayın gerekli 
olduğu belirli yargı bölgelerinde) belirli türde kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak için 
onayınızı alabiliriz.  
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Kişisel bilgilerinizi işlemek için onayınızı istersek, yerel kanunlar size istediğiniz zaman 
onayınızı geri çekme hakkı verebilir. “Bize ulaşın” bölümündeki ayrıntıları kullanıp bizimle 
iletişime geçerek onayınızı geri çekebilirsiniz. Onayınızı istediğimiz anda bu hakka sahip 
olup olmadığınızı size bildireceğiz.  
 

3.  Kişisel bilgileriniz üzerindeki haklarınız  
İkamet ettiğiniz ülkeye ve belirli sınırlamalara bağlı olarak, yerel kanunlar size kişisel 
bilgilerinizle ilgili belirli haklar verebilir. Bunların arasında aşağıdaki haklar yer alabilir:  

  
a) kişisel bilgilerinize erişme;  
 
b) kişisel bilgilerinizi toplamak ve işlemek için bize verilen yetkinin veya önceki 

onayın kanıtını talep etme;  
 
c) hakkınızda tuttuğumuz bilgilerdeki hataları düzeltme;  
 
d) kişisel bilgilerinizi silme;  
 
e) kişisel bilgilerinizin kullanımını veya ifşasını kısıtlama;  
 
f) kişisel bilgilerinizin kullanımına veya ifşasına itiraz etme;  
 
g) Gallagher Grubu tarafından kişisel bilgilerinizin kullanımı ve işlenmesiyle ilgili 

ayrıntıları talep etme;  
 
h) kişisel bilgilerinizi kullanılabilir bir elektronik formatta alma ve üçüncü bir tarafa 

aktarma (veri taşınabilirliği hakkı);  
 
i) herhangi bir zamanda kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı (varsa) 

geri alma ve 
 
j) yerel veri koruma makamınıza şikayette bulunma. 

 
Bu haklardan herhangi birini tartışmak veya kullanmak isterseniz, lütfen “Bize ulaşın” 
bölümündeki ayrıntıları kullanarak bizimle iletişime geçin. Size bu hakkın sizin için geçerli 
olup olmadığını bildireceğiz.  
 
Bilgileriniz değişirse veya hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgiler yanlışsa, bilgilerinizi 
güncellemek veya düzeltmek için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.  
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4.  İzleme araçları, profil çıkarma ve otomatik karar 
verme  

Gallagher Grubu, sizin hakkınızdaki istihdamla ilgili önemli bir kararı yalnızca kişisel 
bilgilerinizin otomatik olarak işlenmesine dayandırmaz.  
 
Yasal ticari menfaatlerimizi yasa dışı faaliyetlere karşı korumanın yanı sıra,  Gallagher 
Grubu’nun gizli bilgilerini korumak ve şirket içi politikalarımıza, prosedürlerimize, 
kanunlara ve gizlilik yükümlülüklerimize uymayı sağlamak için kullandığımız teknolojilerin 
bazıları şunları izler; BT kullanımı, arama kayıtları, basılı kayıtlar, Gallagher Grubu 
bilgilerinin ve çalışan haberleşmelerinin aktarımı (örn. e-posta, Gallagher Grubu’nun 
bilgilerini harici cihazlara, iş birliği araçlarına, portallara, web sitelere, bulut 
uygulamalarına ve saklama aygıtlarına aktarmak, anında mesajlaşma ve diğer iş birliği 
araçlarının, ses ve video aramalarının, cep telefonlarının ve internetin kullanımı) ve söz 
konusu teknolojiler, yerel kanuni gerekliliklere uymak için, otomatik olarak iletilerin 
gönderilmesini filtreleyebilir, kaydedebilir veya engelleyebilir veya daha ayrıntılı inceleme 
için yapılan belirli haberleşmeleri ve eylemleri işaretleyebilir.  
 

5.  Bilgi Paylaşımı  
Kişisel bilgilerinizi, bu gizlilik bildiriminde açıklanan herhangi bir amaçla, aşağıdaki 
durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:  
  

a) mesleki danışmanlar: kişisel bilgilerinizi muhasebecilerle, denetçilerle, 
avukatlarla, sigortacılarla, bankacılarla, danışmanlarla ve diğer dış mesleki 
danışmanlarla paylaşıyoruz; 

 
b) hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları: kişisel bilgilerinizi hizmet sağlayıcılarımız ve 

bizimle ve/veya bizim için ticari faaliyetler yürüten iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. 
Örneğin, İK ve bordro yönetimi için, sigorta veya diğer faydalar sağlamak için, 
İK veri tabanını ve diğer uygulamaları barındırmak ve performansı iyileştirmek 
üzere bilgileri analiz etmek için diğer şirketlerle ortak olabiliriz; 
 

c) Gallagher Grubu şirketleri: .Gallagher Grubu Ailesi kapsamında yer alan diğer 
işletmeler ve şirketler ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. İnsan kaynakları yönetimi 
ve şirket içi raporlama için sizinle ve istihdamınızla ilgili belirli bilgileri diğer 
Gallagher Grup şirketleriyle paylaşabiliriz. Buna Gallagher Grubu bünyesindeki 
tüm şirketler dahildir;  

  
d) emniyet teşkilatı, yargı organları, düzenleyiciler, devlet ve yarı resmi kurumlar 

veya diğer üçüncü taraflar: yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymak, suç 
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teşkil eden bir davranışı veya diğer suistimalleri önlemek için veya haklarımızı 
veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını korumak için makul olarak gerekli 
olduğuna inandığımız durumlarda kişisel bilgilerinizi bu taraflarla paylaşabiliriz 
ve  

  
e) varlık alıcıları: kişisel bilgilerinizi, varlıklarımızın ve işimizin bir kısmını, tamamını 

veya büyük ölçüde tamamını satın almaya çalışan veya satın alan veya 
devrettiğimiz herhangi bir üçüncü tarafla paylaşabiliriz. Böyle bir satış veya devir 
gerçekleşirse, kişisel bilgilerinizi aktardığımız kuruluşun bu bilgileri bu gizlilik 
bildirimi ile tutarlı bir şekilde kullanmasını sağlamak için makul çabayı 
göstereceğiz.  

 
Küresel bir işletmenin parçası olarak faaliyet gösterdiğimiz için, yukarıda belirtilen alıcılar, 
bulunduğunuz (veya hizmetleri sağladığımız) yetki alanının dışında olabilir. Daha fazla 
bilgi için aşağıdaki "Uluslararası Veri Aktarımı" bölümüne bakın.  
  
Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda, kişisel bilgileri kurumsal üçüncü taraflarla 
paylaştığımızda, bu üçüncü tarafların, sözleşme veya başka araçları kullanarak bu gizlilik 
bildiriminde belirtilen kişisel bilgiler için benzer düzeyde bir korumayı sürdürmesini 
sağlayacağız.  
 
Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, kişisel bilgilerinizin üçüncü taraflarca 
kullanılmasından kaynaklanan tüm sorumluluğu reddediyoruz. Yürürlükteki yasaların 
gerektirdiği durumlarda, veri aktarımları verinin alıcısını, aktarım amacını ve aktarılan veri 
türünü tanımlayan şekilde kaydedilecek ve belgelenecektir. Talep üzerine ve yasaların 
gerektirdiği durumlarda, kişisel bilgilerinizin aktarıldığı veya aktarılacağı her bir üçüncü 
tarafın adını teyit edeceğiz.  

 

6.  Uluslararası Veri Aktarımı  
Gallagher Grubu faaliyetlerinin küresel niteliği nedeniyle, bu gizlilik bildiriminde 
tanımlanan amaçları gerçekleştirmek için, belirli kişisel bilgileri, coğrafi sınırların 
ötesindeki Gallagher Grubu şirketlerine veya hizmet sağlayıcılara (bizimle veya bizim 
adımıza çalışan) aktaracağız.    
 
Bu kişisel bilgilerinizin yerel yargı alanınızın dışına aktarılabileceği, bu yargı alanının 
dışında saklanabileceği ve işlenebileceği anlamına gelir. Kişisel bilgilerinizin aktarıldığı 
ülke için geçerli olan veri koruma kanunları yerel yargı alanınızdaki (veya hizmet 
verdiğimiz yargı alanındaki) veri koruma kanunları ile aynı olmayabilir.  
 
Kişisel bilgilerinizin yeterince korunmasını sağlamak için, yürürlükteki yasal gereklilikler 
uyarınca, kişisel bilgilerin aktarımı makul ve uygun önlemlere (sözleşme taahhütleri gibi) 
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tabi olacaktır. Uygulanmakta olan uygun güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi için, 
lütfen “Bize ulaşın” bölümündeki ayrıntıları kullanarak bizimle iletişime geçin.  
 

7.  Bilgi Güvenliği ve Saklanması  
Topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, işlediğimiz, anonimleştirdiğimiz ve imha 
ettiğimiz kişisel bilgilere yönelik riske uygun bir güvenlik düzeyi sağlamaya yardımcı 
olmak için teknik, organizasyonel, idari ve fiziksel önlemleri uyguluyoruz. Bu önlemler, 
topladığımız kişisel bilgilerin sürekli bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. 
İşleme güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için, bu önlemleri düzenli olarak 
değerlendiriyoruz. Devam eden çabalarımıza rağmen, hiçbir güvenlik önleminin 
mükemmel veya aşılmaz olmadığını lütfen unutmayın.  
 
Kişisel bilgilerinize erişimi, meşru ve ilgili ticari amaçlarla bu bilgilere erişmesi gereken 
kişiler ile sınırlandırıyoruz.  
 
İstihdam edildiğiniz süre boyunca kişisel bilgilerinizi saklayacağız. Sizinle olan iş ilişkimiz 
sona erdiğinde, kişisel bilgilerinizi, aşağıdakiler gibi istihdam sonrası sorunları ele 
almamıza ve mevzuata ilişkin ve/veya yasal yükümlülüklerimize uymamıza olanak 
tanıyan bir süre boyunca saklayacağız:  
 

a) size adil muamele yapılması, uzun vadeli faydalar, emeklilik veya sigorta gibi 
sürekli faydalar sağlamak;  

  
b) analiz ve/veya denetim amacıyla iş kayıtlarını saklamak;  
  
c) yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler kapsamında kayıt tutma gerekliliklerine 

uymak;  
  
d) mevcut veya olası yasal iddiaları savunmak veya ileri sürmek ve  
  
e) herhangi bir sorunuz veya şikayetinizle ilgilenmek.  

  
Bu amaçlardan herhangi biri için artık gerekli olmadığında, kişisel bilgilerinizi 
anonimleştireceğiz veya sileceğiz. Teknik nedenlerle sistemlerimizden tamamen 
silemediğimiz herhangi bir bilgi varsa, kişisel bilgilerin daha sonra işlenmesini veya 
kullanılmasını önlemek için makul önlemleri alacağız.  
 
Daha fazla bilgi için, lütfen yerel saklama şartlarınıza bakın: https://go.ajgco.com/legal.  

  

https://go.ajgco.com/legal
https://go.ajgco.com/legal
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8.  Bize Ulaşın  
Kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımıza, sakladığımıza veya kullandığımıza dair herhangi 
bir sorunuz varsa  
bu adrese e-posta göndererek bizimle iletişime geçin: 
GallagherEthicsandCompliance@ajg.com. 
 
Bazı yargı alanlarında, yasal açıdan Veri Koruma ile sorumlu olan bireyin adını vermek 
gerekmektedir.  
 

Ülke Pozisyon ve ad 
Bermuda Gizlilik Yetkilisi: Aaron Lutkin 
Brezilya Veri Koruma Yetkilisi: Samantha Alfonzo  
Hindistan Şikayet Yetkilisi: Kumar Venkatraman 
Endonezya Veri Koruma Yetkilisi: Angela Isom 
Malezya Veri Koruma Yetkilisi: Angela Isom 

+44 (0)207 204 6162 
Güney Afrika Veri Koruma Yetkilisi: Angela Isom  

 
Gizlilik ile ilgili herhangi bir şikayet veya endişenin uygun ve adil bir çözümünü elde etmek 
amacıyla sizinle birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz. Bununla birlikte, şikayetiniz veya 
endişeniz konusunda yardımcı olmadığımızı düşünüyorsanız, ikamet ettiğiniz ülkedeki 
veri koruma makamına şikayette bulunma hakkınız olabilir. Lütfen, yetkili veri koruma 
makamının iletişim ayrıntılarına ihtiyacınız varsa, bize ulaşın.   

 
9.  Bildirimde Yapılan Değişiklikler  
“Bize Ulaşın” bölümünde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bu gizlilik bildiriminin bir 
kopyasını bizden talep edebilirsiniz. Bu gizlilik bildirimini, yürürlükteki yerel kanunlar 
uyarınca zaman zaman değiştirebilir veya güncelleyebiliriz, bu nedenle, sizi bu gizlilik 
bildirimini periyodik olarak incelemeye teşvik ediyoruz. 
  
Bu gizlilik bildiriminde önemli değişiklikler yaparsak değişiklikler hakkında sizi 
bilgilendireceğiz. Bu gizlilik bildiriminde yapılan değişikliklerin, kişisel bilgilerinizin işlenme 
şekli üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağı veya başka bir şekilde sizin üzerinizde önemli 
bir etkisinin olacağı durumlarda, yürürlükteki yasalar uyarınca sahip olabileceğiniz tüm 
hakları (önerilen değişikliklere itiraz dahil) kullanma fırsatına sahip olmanız için size yeteri 
kadar önceden bildirimde bulunacağız.  

 

Yürürlük Tarihi: 03 Aralık 2021  
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