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İşbu Elektronik Cihaz Zimmet Tutanağı (“Tutanak”); aşağıda bilgileri yer alan elektronik cihazın yine aşağıda 
yer alan kişiye zimmet edildiğini gösterir. 
Ayrıca işbu zimmet tutanağı ile ilgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 
Zimmet edilen elektronik cihazın kullanım bilgisi, ziyaret edilen siteler, yazışmalar ve bu cihazların 
kullanımına ait her türlü veri iş sürekliliğinin ve takibinin sağlanması amacıyla İşveren tarafından kontrol 
edilebilir ve kayıt altına alınır. 
Bu nedenle elektronik cihaz zimmet edilen kişi, görev ve/veya iş ile ilgili olmayan ve şahsi/başkasına ait 
bilgileri zimmet edilen elektronik cihazda barındırmamalıdır. Aksi durumda oluşan zarar ve ziyanlardan veya 
hak ihlallerinden dolayı İşveren sorumlu değildir. 

İşbu Tutanaktan Kaynaklı Kişisel Verilerin İşlenmesi 
İşlenen kişisel veriler: Teslim alanın, teslim edenin ve erişimi olan kişilerin adı, soyadı, imzası. 
Veri işleme amacı: Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim 
yetkilerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, veri sorumlusu operasyonlarının 
güvenliğinin temini. 
Veri işleme hukuki sebebi: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri 
sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması. 
Veri aktarım durumu: Talep halinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları ile hukuk alanında destek alınan avukat. 
Veri toplama yöntemi: Fiziki form (otomatik olmayan yollarla). 
İlgili kişinin hakları: KVKK’nın 11. Maddesinde yer alır. 

Veri sorumlusunun kimliği: Samsun Üniversitesi 
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Zimmet edilme amacı 

Zimmet edilen elektronik cihazın 
teknik özellikleri (marka, model, seri 
numarası, tür)  

Zimmet edilen elektronik cihazın 
barındırdığı kişisel veri türleri 

Kimlik/İletişim/Özlük/Hukuki İşlem/Müşteri İşlem/Fiziksel 
Mekan Güvenliği/İşlem Güvenliği/Finans/Mesleki 
Deneyim/Görsel ve İşitsel Kayıtlar/Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve 
Diğer İnançlar/Sağlık Bilgisi/Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik 
Tedbiri/Biyometrik Veri/Genetik Veri/Öğrenci Bilgisi 
Diğer: Bilgisi 

Zimmet edilen elektronik cihaza hali 
hazırda başkasının erişimi var mı? 
Varsa adı, soyadı ve erişim amacı 

Zimmet edilen cihazın iş yeri dışında 
kullanıp kullanılamayacağı, 
kullanılacak ise detaylar 

Zimmet tarihi 

Teslim eden adı, soyadı, imzası 

Teslim alan adı, soyadı, imzası 
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