KESKİNKILIÇ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
İşbu “Aydınlatma Metni” Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak (Veri Sorumlusu) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“KVKK”) 10. maddesi uyarınca siz değerli müşterilerimize ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri
sahiplerinin aydınlatılması amacıyla, müşteri kişisel verilerini işleme, işlenen kişisel verilerinin aktarılması, kişisel verilerin toplanma
yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla sizlere
sunulmuştur.
1- Veri Sorumlusu:
KVKK uyarınca Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,
hukuka uygun bir şekilde işleyerek, kaydedeceğimizi, saklayacağımızı bildiririz.
2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:
Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların
yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası herhangi bir mevzuatın
gereklerini veya yetkili kurum veya kuruluşlarının taleplerini karşılamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
3- İşlenen Kişisel Veriliniz:
İŞLENEN KİŞİSEL VERİNİZ

KİMLİK
BİLGİLERİ

KİŞİSEL VERİ
İŞLEME AMACI

Ad-Soyad
T.C. Kimlik no
Vergi Numarası
İmza

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

Cep Telefonu
Numarası
Sabit Telefon
Numarası
E-posta adresi
İkametgah adresi
KEP Adresi

GERÇEK
KİŞİLERE
AİT
FİNANSAL
BİLGİ

Banka IBAN
Numarası

1- Mal ve Hizmet Satış
Süreçlerinin
Yürütülmesi;
2- Satış ve Pazarlama
Süreçlerinin
Planlanması;
3- Faaliyetlerin
Mevzuata Uygun
Yürütülmesi;

VERİLERİN
KİMLERE
AKTARILDIĞI

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN
HUKUKİ SEBEBİ

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

SAKLAMA
SÜRESİ

KVKK 5/2 Madde c bendi:- Bir
sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,
KVKK 5/2 Madde f bendi: İlgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu
olması

1- Doğrudan sizin tarafınızdan
sağlanan veriler: a- Şirketimize ile
ticari faaliyette bulunmak için
başvuru formu doldurarak veya
yapılan görüşme esnasında sözlü
olarak sizin iletmiş olduğunuz kişisel
veriler,
b- Ticari faaliyetlerin ifası için
karşılıklı yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için tarafınızdan elektronik
veya elektronik olmayan yöntemlerle
verilen bilgiler( sipariş kayıtları,
ödeme bilgi paylaşımı, sevkiyat
bilgileri girişi)
2- Teknolojiler vasıtasıyla toplanan
kişisel veriler: Şirketimizin internet
sitesi veya benzeri diğer teknoloji
kanalları ile (e-mail, telefon, kamera
ve sair cihazlar ve bunların üzerinde
bulunan programlar/yazılımlar
kanalıyla) sözlü yazılı, görsel ve
elektronik olarak otomatik veya
otomatik olmayan yollarla,

KVKK Kanunu
8 Maddesi
Satış
Kapsamında
İşleminden bu verileri
İtibaren 10 talep etmeye
yıl
yetkili Kamu
kurum ve
kuruluşları

4- KVKK Md. 11 Uyarınca Haklarınız
4.1.
Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;
 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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.




5- Haklarınızı Kullanma araçları
Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz www.balküpü.com.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak.●
●
●
●

Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. No:43 Ataşehir/İstanbul adresine göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Keskinkılıç Gıda San.ve Tic A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle keskinkilic@hs01.kep.tr
kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
İlgili Kişi tarafından daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kemal@balkupu.com.tr
adresimize göndererek iletebilirsiniz

6-Taleplerinizin cevaplanma süresi:
6.1.
Şirketimiz, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”’in 5. Maddesinde belirtilen usullere göre
yapılacak başvuruları cevaplamakla yükümlüdür.
6.2.
Şirketimiz, gelen talepleri talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde cevaplandırarak, “Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 7. Maddesinde belirtilen tarifeden ücretlendirecektir.
7-Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri
Adres: İçerenköy Mahallesi Bahçelerarası Sokak No:43 Kat:21 34752 Ataşehir/İstanbul
KEP Adresi: keskinkilic@hs01.kep.tr
Telefon: 0216 577 75 00

