6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Şirketimiz, Hisar Süt Ürünleri Hayvan ve Hayvansal Gıda Sanayi Ticaret Ltd.Şti. ( Aşağıda
“Şirket” olarak adlandırılacaktır), çalışan adaylarına, çalışanlarına, müşterilerine,
iştiraklerine ve ortaklarına, misafirlerine veya her ne ad altında olursa olsun ilişki içerisinde
bulunduğu üçüncü kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi
hususunda tüm gereklilikleri yerine getirmeye azami dikkat ve özen göstermektedir. Yasal
sorumluluğumuz gereği KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
kişisel verilerinizi aşağıda yapmış olduğumuz açıklamalar kapsamında

ve mevzuat

tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Aşağıda açıklanacağı üzere elde edilmiş olan ve elde edilecek kişisel verilerinizin, finansal
ve ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde ve bu amaç ile
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, kişisel
verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını,
muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye
yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya
yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da
sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
•

Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Veri Tanımı

KVKK kapsamında “ Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her
türlü bilgi ve “Özel Nitelikli Kişisel Veri” ise gerçek kişiye ait, ırk, etnik köken, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Bu Aydınlatma Metni kapsamında “Kişisel Veri”
leriniz için yapılan açıklamalar “Özel Nitelikli Kişisel Veri” leriniz için de geçerlidir.

•

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine
bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan
yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, iş ortaklarımız, iştirakler, internet sitesi, sosyal medya
mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak

toplanabilecektir.

Şirketimiz

ve

iştiraklerimizin

sunduğu

ürün

ve

hizmetlerden

yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirket veya iştiraklerimin hizmetlerini kullanmak amacıyla kurulacak çağrı
merkezlerimizi veya mevcut internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet
sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin tek başına ve tedarikçileri vasıtasıyla düzenlediği
organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve iştiraklerimiz tarafından satışı ve üretimi yapılan
ürün ve hizmetlerin pazarlanması ve satışı için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz
tarafından yapılması, ürün ve hizmetlere ilişkin kampanyalar konusunda öneri ve
bilgilendirme yapılması,

Şirketimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve

Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari
ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İkinci maddede belirtilen kapsam ve amaçlar ile toplanan Kişisel Veriler iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen
yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen

amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal
çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu
hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat
hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri
Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-

Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

.
4.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde
aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin
niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
•
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel

verilerin
işlenme
amacına
uygun kullanılıp

amacını

ve

bunların

kullanılmadığını öğrenme,
•
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
•
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer
yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada
herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak
Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11.
maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz
kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK
Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza
yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.ozerhisar.com.tr adresindeki formu
doldurarak, formun imzalı bir nüshasını O.S.B 9. Cadde No:1 Altıeylül 16030 Balıkesir
adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK
Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

