TOGG BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Document Number
Revision Number
Publish Date
Page Number

:
:
:
:

TPOIT001
A0
30.05.2022
1/2

Fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil
markası yaratma hedefiyle çıktığımız yolda elektrikli ve bağlantılı yeni nesil otomobiller geliştiriyor
ve bu otomobiller etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturuyoruz. Bu ekosistem sayesinde geniş
kitlelerin hayatını kolaylaştırıp, zararlı emisyonları sıfırlayarak temiz bir geleceğe katkıda bulunmayı
hedefliyoruz.
Togg’a ait teknolojiyi, bilgi birikimini ve şirket itibarını koruyabilmek ve ayrıca iş faaliyetlerimizi
sürdürebilmek açısından bilgi güvenliği bizim için hem stratejik hem de operasyonel olarak kritik
derecede önem taşıyor. Şirketimize ait veya şirketimiz tarafından kullanılan bilgi varlıkları iş
faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin oluşturulması ve iyileştirilmesi için gerekli temel bir
unsurdur.
Bu bağlamda şirketimizde yasal uyumluluklar çerçevesinde ‘gerektiği kadar bilme’ prensibine uygun
bir biçimde erişim kontrolleri verilir ve gelişen teknolojiye uygun güvenlik önlemleri alınır. Bilgi
güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak kuruluş bilgi varlıkları ve hizmetleri açısından riskler
ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi uygulanır.
Bu çerçevede Bilgi Güvenliğinde temel prensiplerimiz:
• Togg bilgi varlıklarına sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir, erişilen verilerin
doğruluğu ve beklenen süreler içinde erişilebilir olması sağlanır.
• Togg’un iş süreç ve hedeflerine ulaşmak için kullanılan bilişim sistemlerinin yönetilmesinde
bilgi güvenliği ve iş standardizasyonu sağlanır.
• Çalışan, paydaş ve üçüncü tarafların bilgi güvenliği farkındalıkları sağlanır.
• Togg bünyesinde kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi risk temelli bakış açısıyla işletilir
ve sürekli iyileştirme sağlanır.
• Togg’un tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat
gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve
dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği
gereksinimleri sağlanır.
• İşlediğimiz kişisel veriler Avrupa ve Türkiye Kişisel Verilerin Korunması mevzuatlarına
(GDPR ve KVK Kanunu’na) uygun bir şekilde işlenir, saklanır, aktarılır ve ilgili kişilerle
hukuki bağlılığın sona ermesi durumunda mevzuatlara uygun bir şekilde süreç işletilir.
• Togg bünyesinde temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin kabul edilebilir kesinti süreleri ile
devam etmesi sağlanır.
• Togg bünyesinde bilgi güvenliği ihlal olaylarının gerçekleşme olasılığının en aza
indirilmesine yönelik çalışmalar yapılır ve ihlallerin gerçekleşmesi durumunda da
paydaşlarımızın (çalışan, tüketici, hissedar vb) en az şekilde etkilenilmesi amacıyla
aksiyonlar alınır.
Bu politika doğrultusunda; bilgi güvenliği prensiplerimizi gerçekleştireceğimizi ve TS ISO/IEC
27001 standardına uygun bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını, işletilmesini,
sürdürülmesini sağlayacağımızı ve bunun için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğimizi, Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemimizin etkinliğini değerlendirerek sürekli iyileştireceğimizi ve bu bakış
açımızın tüm ilgili taraflara duyurulmasını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.
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As Togg, we are developing electric and connected new generation cars, and creating a mobility
ecosystem around these cars, on the way we set out with the aim of creating an automobile brand
that Turkey owns the intellectual property rights to compete on a global scale. By means of this
ecosystem, we aim to make life easier for the masses and to contribute to a clean future by zeroing
harmful emissions.
Information security is of critical importance for us by strategically and operationally means, to
protect Togg's technology, know-how and company reputation, as well as to sustain our business
activities. Information assets owned or used by our company are essential elements for the creation
and improvement of our business activities, products, and services.
In this context, within the framework of legal compliance, access controls are given in accordance
with the principle of "need to know" and security measures are taken in accordance with the
developing technology. The Information Security Management System, which provides an
appropriate balance between risks and precautions for the organization's information assets and
services, is implemented by taking information security threats into consideration.
In this context, our fundamental principles in Information Security are:
• Togg information assets can only be accessed by authorized persons, ensuring that the
accessed data is accurate and accessible within the expected timeframes.
• Information security and business standardization are provided in the management of
information systems that are used to achieve Togg's business processes and goals.
• Information security awareness of employees, stakeholders and third parties are ensured.
• The Information Security Management System established within Togg is operated with a
risk-based perspective and continuous improvement is ensured.
• Information security requirements arising from the national or international regulations which
are Togg is subjected to, the legal and relevant legislation requirements, the obligations
arising from the agreements, and corporate responsibilities towards internal and external
stakeholders are met and ensured.
• The personal data we process is processed, stored, transferred in accordance with the
European and Turkish Personal Data Protection legislation (GDPR and KVK Law), and the
process is operated in accordance with the legislation in case of termination of legal
commitment with the relevant persons.
• It is ensured that core and supporting business activities within Togg are available with
acceptable downtimes.
• At Togg, efforts are made to minimize the possibility of information security violations, and
actions are taken to minimize the impact of our stakeholders (employees, consumers,
shareholders, etc.) in case of violations.
In line with this policy; we commit that we will realize our information security principles and ensure
the establishment, operation and maintenance of the information security management system in
accordance with the TS ISO / IEC 27001 standard, and that we will allocate the necessary resources
for this, that we will evaluate the effectiveness of our Information Security Management System and
that we will continuously improve it and that this point of view will be announced to all relevant
parties.
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