KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA FORMU
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Çay Çiftlik Ürünleri
Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın
gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını
gerçekleştirmektedir.
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, kişisel
veri olarak nitelendirilmekte olup, http://www.cayciftlik.com/ internet
sitesinin işletilmesi sırasında, veri sahibi sıfatıyla site kullanıcıları, üyeleri
veya ziyaretçileri tarafından paylaşılan her türlü bilgiler kişisel verilerinizdir.
Bu çerçevede, şirketimize iletmiş olduğunuz veya şirketimiz tarafından vakıf
olunan kişisel verileriniz, ilgili kanun çerçevesinde muhafaza edilip vermiş
olduğunuz açık rıza çerçevesinde işlenecektir. Yine, kişisel verilerinizin
işlenme amacına uygun olarak şirketimiz paydaşları, çözüm ortakları ve
ticarî ilişki içerisinde olduğu 3. kişilere yurt içi ve yurt dışında aktarımında
açık rızanız esas alınacaktır.
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Kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından, sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili
kişileri

faydalandırmak,

iyileştirebilmek,

şirketimizle

ilgili

mevzuat

kapsamında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek, istatistiki bilgi
toplamak, derlemek, arşivlemek ve çalışma hayatının gerektirdiği işlemleri
icra edebilmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.
Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanun’un 11. maddesi kapsamında Veri
Sorumlusu

olan

şirketimize

başvurarak

aşağıda

belirtilen

hakları

kullanabilirsiniz:
- Kendinize ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki
hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu
düzeltmenin istenmesini talep etme,
- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini
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isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye
iletilmesini isteme,
- İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına
itiraz etme,
- Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde
zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.
Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen işbu
aydınlatma formuna istinaden izin verilen iletişim kanalları ve onaylar
aşağıda işaretlendiği şekildedir.

□

Şirketinizin

tarafıma SMS

(Kısa

Mesaj) göndermesine

onay

veriyorum/muvafakat ediyorum.
□ Şirketinizin tarafıma e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat
ediyorum.
□ Şirketinizin tarafıma Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay
veriyorum/muvafakat ediyorum.
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Sizin kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenmesi konusunda gösterdiğimiz
çaba ve hassasiyetin sizin tarafınızdan da şirketimize ait yahut şirketimiz ile
irtibatı bulunan kişi yahut şirketlere ilişkin kişisel verilerin işlenmesi
hususunda da gösterilmesini rica eder, aksi halde Kanundan kaynaklı idari
para cezası ve cezai sorumluluklara muhatap kalabileceğiniz hususlarını
bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla
Çay Çiftlik Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
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