KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI
BCB olarak deneyimli çözüm ortaklarımızla beraber iş dünyasının
bu yeni yasaya uyumu çerçevesinde firmalara destek oluyoruz.
Zira bu konu sadece hukuki bir uyum sorunu değil, aslında
disiplinlerarası ve farklı alanlara dokunan bir konudur: Hukuki
boyutu ve Bilgi Güvenliği boyutunun yanısıra en önemlisi de
şirketin tüm süreçlerini, İş Stratejisi ve Yönetimsel Karar Süreçleri
dahil, etkilemektedir.

BCB olarak verdiğimiz danışmanlık kapsamında
projemiz toplam 4 fazdan oluşmaktadır:

1. Planlama ve Başlangıç
• Proje Ekibinin Belirlenmesi ve Proje Planının
Oluşturulması

• Detaylı Proje planı ve plan dahilinde

departmanlarla yapılacak çalıştayların takviminin
belirlenmesi

• Envanter Formatı Özelleştirme
• Ana Kategorilerin Belirlenmesi: Amaç, Veri Sahibi,
Paylaşılan Taraf, Veri Kategorileri vs..

2. Mevcut Durum Analizi
• İş Birimleriyle Süreç Toplantıları
• Kişisel bilgilerin kuruma giriş-dolaşım-çıkış
noktalarının tespit edilmesi ve veri akış
diyagramlarının çizilmesi

• Kişisel veri envanterinin oluşturulması
3. Fark Tespit Aşaması ve Bilgi Güvenliği
Analizi
• Mevcut durum analizi çıktıları doğrultusunda tüm
kişisel veri gruplarının mevcuttaki işlenme şekli göz
önüne alınarak, ilgili kanun ve yönetmeliklere
uyumluluk sağlanması amacıyla eksikliklerin
belirlenmesi

• Başvuru ve Şikayet Prosedürü ve Taslak

Dokümanların Hazırlanması (aydınlatma
yükümlülüğü ve açık rıza talep metinlerinin
hazırlanması vb.)
• BT ekipleri ile görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve
mevcut bilgi güvenliği dökümantasyonunun
incelenmesi

4. Uyum İçin Dönüşüm
• İş birimleriyle sonuçların mutabakatı
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• Fark Tespit Aşamasında belirlenen eksikliklerin,

ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda
tamamlanması için gerekli yol haritalarının, aksiyon
planının netleştirilmesi
• Proje çıktılarının hazırlanarak teslim edilmesi;
Hukuki Analiz Raporu, Bilgi Güvenliği Olgunluk
Değerlendirme Raporu, Bilgi Güvenliği Yol Haritası,
Başvuru ve Şikayet Prosedürü ve Taslak
Dokümanların Hazırlanması (KVKK kapsamında
şirket politikalarının, aydınlatma yükümlülüğü ve
açık rıza talep metinlerinin hazırlanması vb.)

BCB DANIŞMANLIĞININ AVANTAJLARI
Boğaziçi Counseling for Business, deneyimli ve
donanımlı Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve
akademik kadrosundan oluşan danışmanlık
ekibiyle değişen ve gelişen iş dünyasının
ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışmaktadır.
Hedefimiz, “Gücümüz kaynağımızda, farkımız
sonuçlarda” mottosuyla hareket ederek
uyguladığımız iş modeli ile farklılaşarak projelerde
en yüksek katma değeri yaratmaktır. Ulusal ve
uluslararası üst düzey yönetim deneyimine sahip
profesyonellerden ve B.Ü. akademisyenlerinden
oluşan danışmanlarımız tüm süreç boyunca
şirketlerin ihtiyacına yönelik oluşturulan stratejik
plan doğrultusunda hareket eder ve süreç
sonrasında da ortak hedeflere ulaşıncaya kadar
müşterilerimiz ile yakın ve birlikte çalışırlar.
Danışmanlarımızın yanı sıra, proje uygulama
safhalarında birlikte çalışılacak çözüm ortaklarımız
da sektörlerinin en iyileri arasından özenle
seçilmektedir. Bu şekilde istenen sonuçlara en
doğru ve en hızlı şekilde ulaşılmaktadır.
Detaylı bilgi için; info@bcbcounseling.com

