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Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ
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 MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde
özetle;
İhlalin veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı
ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren
kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü,
İhlalin 15.08.2021 tarihinde başladığı ve 23.08.2021 tarihinde sona erdiği,
15.08.2021 tarihinde veri sorumlusunun kurumsal bir müşterisinden gelen sözlü bildirim sonucunda aynı gün içerisinde sızma
testi çalışmasına başlandığı, yapılan incelemeler sonucunda 23.08.2021 tarihinde ihlalin tespit edildiği,
İhlalden kargo alıcılarına ait "ad-soyad, adres, telefon numarası" bilgilerinin etkilendiği,

İhlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği,
İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve
kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği
ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.08.2021 tarih ve 2021/875 sayılı Kararı ile
söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7042/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-MNG-Kargo-Yurtici-ve-Yurtdisi-Tasimacilik-AS

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Sinoz Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ
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 Sinoz Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza 26.08.2021 tarihinde gönderilen veri
ihlal bildiriminde özetle;
•Veri tabanı güncellemesi sırasında dışarıya açık durumda olan porttan sızıntı ile veri tabanındaki müşteri bilgilerinin ele
geçirildiği,
•İhlalin 23.08.2021 tarihinde gerçekleştiği,
•İhlalin güncelleme sonrası yapılan veri tabanı taraması sırasında log kayıtlarının incelenmesiyle tespit edildiği,
•İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler/potansiyel müşteriler olduğu,
•İhlalden 1.352.358 kişinin etkilendiği,
•İhlalden etkilenen kişisel verilerin müşteriler ve potansiyel müşterilere ait ad, soyad, eposta ve mobil telefon bilgileri olduğu,
•İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili kvkk@sinoz.com.tr mail adresinden bilgi talebinde bulunabilecekleri
ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.08.2021 tarih ve 2021/874 sayılı Kararı ile
söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7041/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Sinoz-Kozmetik-Sanayi-Ticaret-AS

I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi

Kurumumuz, veri temelli ekonomide özel ve kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet
kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak misyonu doğrultusunda, ülkemizin önemli
yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Alman
Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde “Kişisel Verilerin Korunması” ana temalı Kongre
düzenlemektedir. Kongre, uluslararası nitelikte ve eş zamanlı çevrimiçi oturumlarla
gerçekleştirilecektir. Oturumlar Türkçe ve İngilizce dilinde olacaktır.
Kongre programı, konuşmacı listesi ve kongre hakkında detaylı
bilgilere http://kongre.kvkk.gov.tr/ web sayfası üzerinden erişim sağlamak mümkündür.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak
işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel
kişiler hakkında uygulanır. Yani hem gerçek kişiler hem de tüzel kişilerin tamamı bu kanun
kapsamında yükümlü kabul edilmektedir.

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 tabidir.

Veri Sorumlusu Kimdir?
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından
ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder. Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve
“nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Veri
işleme faaliyeti bir tüzel kişilik tarafından
gerçekleştiriliyorsa, veri sorumlusu tüzel kişinin kendisidir.

