Düşük Kodlu KVKK Uygulaması
K i ş i s e l Ve r i Ko r u m a U y u m l u l u ğ u Yö n e t i m Ya z ı l ı m ı

Kişisel Veri Koruma Uygulama Paketi
Ver i kor um a m evzuat l a r ı na uyum sa ğ l ayı n ve opera syonl a r ı yür üt ün

İhlâl
Bildirimi
Mevzuat
Kataloğu

Bilgi Varlığı
Envanteri

Veri
Envanteri
Talep
Yönetimi

İmha
Yönetimi
Süreç
Kataloğu
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KVKK Uyum Süreci

AuditRunner KVKK Öncesi

Halihazırdaki Sistemler

MANUEL KULLANIM

DAĞINIK YAZILIMLAR

KVKK YAZILIMLARI

MANUEL KULLANIM
• Veri Envanteri, Excel, Word, e-posta, Google
Drive gibi noktalarda tutulur. Bu dokümanları
bir araya getirecek bir ortak yapı yoktur.
• Veri Envanteri oluşturma dışında diğer KVKK
uyum gerekliklerini yerine getirmek zordur.
• Bugünün dünyasının en değerli varlığı olan
veri, kaybolur, yanlış yerde saklanır yada
üzerinde hızlı ve kolay arama yapılamaz.
• Kullanıcıların hata yapmasına açıktır.
• Güncelleştirilmesi ve takibi oldukça karmaşık
ve zaman kaybettiricidir.
• Raporlama zordur.
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VERBİS’e kayıtlı şirketlerde
Manuel Veri Envanteri
kullanımı

Veri Envanteri
güncel tutulma
oranı
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~8.000

Ortalama süreç
sayısı

Süreç başına veri
tipi sayısı

Toplam Excel satır
büyüklüğü
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AuditRunner KVKK Öncesi

Halihazırdaki Sistemler

MANUEL KULLANIM

DAĞINIK YAZILIMLAR

KVKK YAZILIMLARI

DAĞINIK YAZILIMLAR
• Genelde, basit envanter, doküman yönetimi
yazılımlarıdır. Çoğunlukla Aksiyon Yönetimi
kabiliyetleri dahi yoktur.
• KVKK uyum süreçlerine özel yazılmış
yazılımlar değildir.
• Sisteminizde kullandığınız diğer yazılımlarla
entegre çalışmayabilirler.
• BT departmanınız yada kullanıcılarınız birçok
farklı arayüz, sistem, veri tipi ile çalışmak
durumunda kalırlar.
• Raporlar ancak dağınık biçimde alınır.
• Genelde İhlâl Bildirimi, İmha Yönetimi, Talep
Yönetimi
gibi
operasyonel
konuları
kapsamazlar.
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KVKK gereksinimlerini
karşılama oranı

Aktif kullanım oranı

9
Kullanılması gereken
farklı yazılım sayısı

x3

10

Otomasyona göre
zaman kaybı

Rapor hazırlamak
için harcanan gün
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AuditRunner KVKK Öncesi

Halihazırdaki Sistemler

MANUEL KULLANIM

DAĞINIK YAZILIMLAR

ÖZEL KVKK YAZILIMLARI

ÖZEL KVKK YAZILIMLARI
• Kategorik olarak sadece KVKK uyumu
odaklıdırlar.
• Çoğunlukla şirketinizin KVKK uyumu ötesinde
dijital ortama geçişi konusunda bir altyapı
sunmazlar.
• Genellikle yalnızca KVKK uyum ekibinin
kullanımı için tasarlanmışlardır.
• GDPR, CCPA, LGPD gibi diğer uluslararası veri
koruma mevzuatları ile uyum sağlamak
üzere tasarlanmamışlardır.
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AuditRunner ile KVKK Uyumu

AuditRunner KVKK Avantajları
Tekil Platform

Birlikte Çalışma

Yalnızca Veri Envanterini değil
tüm KVKK uyum operasyonunu
tek platformdan yönetme

Tüm iş birimlerini KVKK uyum
operasyonlarına dahil edebilme

Raporlama

Operasyon ve Risk Yönetimi

Şirketin KVKK uyumunun gerçek
zamanlı fotoğrafını çekme

Çapraz raporlama ile şirket
çapında gerçek zamanlı risk analizi

Güncelleme
Veri Envanteri değiştikçe
VERBİS çıktısını otomatik güncelleme

KVKK ve Ötesi
KVKK uyum süreci ile
şirketi dijital ortama taşıma
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Kişisel Veri Envanteri
S üreç oda kl ı Ki şi sel Ver i E nva nter i i l e sa dec e KVKK değ i l ,
G D P R v e C C PA i l e u y u m l u v e r i e n v a n t e r i n i z i y ö n e t i n

Süreç Odaklı Envanter

İlgili Kişiler

İşlenen Kişisel Veriler

Depolama & Yedekleme

Tüm departmanların
faaliyetlerinin yer aldığı
Süreç Kataloğu ile entegre

Seçilen süreç kapsamında
verisi işlenen kişiler,
otomatik Kişi Kategorisi atama

Seçilen süreç kapsamında
işlenen veriler; saklama süresi,
imha yöntemi, işleme amacı ve
toplama kaynağı detaylarıyla

İşlenen verilerin hangi dosya,
defter, evrak, sunucu, yazılım
ve bulut ortamlarında
saklandığı ve arşivlendiği

Veri Aktarım

Teknik & İdarî Tedbirler

Hukukî Dayanak

Dokümanlar

İşlenen hangi verilerin
şirket içinde ve dışında kimlerle,
hangi kanallardan paylaşıldığı;
Yurt Dışı Aktarım detaylarıyla

İşlenen verilerin korunması için
hangi teknik ve idarî tedbirlerin
uygulandığı

Seçilen süreç kapsamında
işlenen verilerin, şirketin tâbi
olduğu hangi standart ve
mevzuata dayandığı

Veri İşleme Sırası detayları,
Açık Rıza Beyanı ve Aydınlatma
Metni üretme ve yayınlama
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Operasyonel Modüller
Kurumunuzun KVKK uyumluluğu ile ilgili tüm operasyonları
tam entegre biçimde yönetin

Talep Yönetimi

İmha Yönetimi

Veri sahiplerinden gelen talepleri
karşılama, birimlere yönlendirme
ve talep durumlarını takip
Talebe dair veri sahibine 30 gün
içinde yanıt gönderimi takibi
Web sitesi ve e-posta kutularına
entegrasyon ve otomasyon
Diğer modülleri tetikleme

İmha operasyonlarını yönetme
İmha görevi atama, durum takibi
İmha işlemi veya imha edilememe
detay ve kanıtları toplama
Kapsamlı görsel raporlama ve
performans analizi

İhlâl Bildirimi

Veri ihlal bildirimlerini 72 saat
içinde değerlendirme, aksiyonları
belirleme ve kuruma bildirme
Bildirim formunu otomatik olarak
üretme ve kurula e-posta ile
gönderme
72 saatlik süreç takibi ve uyarılar
Takip Bildirimlerini yönetme
Aksiyon Planlarını takip etme
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AuditRunner KVKK Modülleri

AuditRunner KVKK Modülleri
KVKK Uyum
Süreç odaklı veri envanteri
• Süreç kataloğu ile entegre
• Açık Rıza Beyanı
• Aydınlatma Metni
• Veri İşleme Sırası

Kişisel Veri
Envanteri

İlgili Kişiler
• Otomatik kişi kategorisi
seçimi
İşlenen Kişisel Veriler
• Özel Nitelikli Kişisel Verileri
otomatik işaretleme
İmha bilgileri
• Toplama Kaynağı ve İşleme
Amacı
Süreç odaklı Kişisel Veri Envanteri

Sadece KVKK değil, GDPR ve CCPA ile uyumlu veri envanterinizi yönetin.
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Kişisel Veri
Envanteri

Depolama ve Yedekleme
• Bilgi Varlığı Envanteri ile
entegre
• Varlıkta depolanan veriler
• Arşiv ve Yedek bilgileri
• Depolama yönergeleri
belirleme
Veri Aktarım Bilgileri
• Şirket içi ve şirket dışı
aktarımlar
• Yurt içi ve yurt dışı aktarımlar
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Teknik ve İdarî Tedbirler
• Tedbir kütüphanesi ile
entegre

Kişisel Veri
Envanteri

Hukukî Dayanak
• Mevzuat kataloğu ile entegre
Önceki Revizyonlar
• Envanterde yapılan tüm
değişikliklere dair bilgi
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Kişisel Veri
Envanteri

İş birimlerini envanter oluşturma ve güncelleme süreçlerine aktif olarak dâhil edin.

• Süreç sahibi departmanlar, kendi sorumluluklarındaki süreçlere dair kişisel veri envanterlerini oluşturabilir ve güncelleyebilir.
• Departmanların yaptıkları düzenlemeler merkezî Veri Yönetimi ekibine onaya gönderilir. Onay ile düzenlemeler kaydedilir.
• Hem iş yükü organizasyon sathına dağıtılır, hem de şirket çapında KVKK uyumu konusunda farkındalık sağlanır.
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Kişisel Veri
Envanteri

Otomatik VERBİS Çıktısı
•
•

Süreç bazlı veri envanteri değiştikçe VERBİS'e yüklenecek envanter kaydı da otomatik olarak değişir.
Değişiklikleri VERBİS üzerinde kolayca ve hızla uygulayın.
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İhlâl Bildirimi

İhlâl Bildirimi modülü ile veri ihlallerini 72 saat içinde kuruma bildirmek için gerekli operasyonu yönetin.
• Hangi görev, ne zaman, kime atandı? Kimde, ne kadar süre bekledi? Görev takibi ile performans analizi yapın.
• Bildirim formunu otomatik üretin ve kuruma otomatik olarak e-posta ile gönderin.
• Takip Bildirimlerini yönetin. Aksiyon planlarını takip edin ve tedbirler tamamlandığında bildirimi kapatın.
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İmha Yönetimi

İmha Yönetimi modülü ile kişisel verilerin bilgi varlıklarınızdan imha edilmesi ile ilgili operasyonu yönetin.
• Her bir varlık sahibine “imha görevi” gönderin ve “imha beyanı” alın.
• Hangi verinin, hangi talebe istinaden, ne zaman ve kim tarafından imha edildiğini otomatik olarak kaydedin.
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Talep Yönetimi

Talep Yönetimi modülü ile kişisel verilere dair gelen tüm taleplere ilişkin operasyonunuzu yönetin.
•
•
•
•
•

Veri Sahibi’nin ilettiği tüm talepleri kayıt edin, ilgili kişi veya birimlere yönlendirin.
Talebin karşılanması ile ilgili operasyonu yönetin, süreci takip edin.
Talep karşılandıktan sonra Veri Sahibi’ne uygulama üzerinden yanıt verin.
Gelen e-postadan ve KEP iletilerinden otomatik talep oluşturun.
Web sayfası üzerindeki form ile entegrasyon ile otomatik talep oluşturun.

KVKK Uyumu
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Her cihazdan
her zaman erişim
Web tabanlı ve tam responsive kullanıcı arayüzü
Son kullanıcı cihazına kurulum gereği yok
Mobil görünüm için geliştirme maliyeti yok
Mobil erişim için ek lisans maliyeti yok
Tüm cihazlarda aynı içerik, nitelik ve işlev
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Teşekkürler.
Sorularınız?

İletişime
geçin
İletişim Bilgileri
Marmara Üniv. Teknopark, İstanbul
+90 542 657 4264
kvkk@auditrunner.com

AuditRunner
Düşük Kodlu Denetim, Risk, Uyum ve Kalite Yönetimi
Yazılımı

www.auditrunner.com

Ziyaret edin
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