SÖKÜCÜLER TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI KAPSAMINDA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE
AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4 . maddesi uyarınca kişisel verileriniz, veri
sorumlusu olarak SÖKÜCÜLER TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş. şirketimiz ile ticari ilişkiniz neticesinde,
•
•
•

Tarafınız veya bağlı olduğunuz firmayla yapılan ticari ilişkilerin sürdürülebilmesi ,
Karşılıklı yükümlülüklerin ifa edilebilmesi ,
Taleplerinizin karşılanabilmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olan işlenmektedir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, e-posta, telefon/iletişim merkezi,
Şirketimizin internet sitesi, açık internet kaynakları, kargo/posta ve faks kanallarıyla fiziki veya
elektronik ortamda toplanmaktadır.
Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen meşru menfaat kişisel veri
işleme şartı kapsamında toplanmaktadır.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına
uygun olarak ilgili kişilerin Açık Rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Gizlilik ve Veri Güvenliği,
Kişisel veriler gizlidir ve SÖKÜCÜLER TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş. ” de bu gizliliğe riayet etmektedir.
Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. SÖKÜCÜLER TEKSTİL SAN VE TİC.
A.Ş. tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için
gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız uyarınca, veri sahipleri olarak; taleplerinizi, VERİ
SAHİBİ BAŞVURU FORMU adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak
Şirketimiz iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep
edilebilecektir.

Metindeki Değişiklikler
İşbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklik
yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

