KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Türkmen Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Grup Şirketleri (Türkmen Grup İthalat İhracat Dış Ticaret A.Ş. , Türkmen
Grup Lojistik Hizmetleri A.Ş. , Türkmen Toptan Ve Perakende Tekstil Ve Gıda Ürünleri Tic. A.Ş. , Türkmen Teknoloji
A.Ş. , Att Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. , Bluemint Mağazacılık A.Ş. , Atm Yatçılık ve Turizm İşl. A.Ş.) 5237 Sayılı Türk
Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan
yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve ziyaretçi giriş ve çıkış süreçlerini yürütebilmek adına bazı kişisel verilerinizi
talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam
dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Bu yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla siz değerli ziyaretçilerimizin adı, soyadı, kimlik numarası, güvenlik
kamerası görüntüleri, plaka bilgileri tesislerimize giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, güvenlik prosedürlerinin sağlanması,
yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amacıyla işlenmektedir.
İşyerlerimizde ve şube adreslerimizde güvenlik amacıyla kameralar aracılığıyla görüntü kaydı işlenmekte ve hukuka
aykırı veya düzeni bozacak bir durum olması halinde bu görüntüler incelenerek yetkili mercilerle paylaşılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ
Kişisel verileriniz Şirketlerimizin meşru menfaati çerçevesinde 6 ay süreyle saklanmakta ve sonrasında ise Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Şirketler nezdinde hazırlanan
Kişisel Verileri İmha Politikaları çerçevesinde yok edilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz güvenlik hizmeti aldığımız güvenlik şirketi ve yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi
verilmesi amacıyla aktarılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ
Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak ziyaretçiler;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok
edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep
etme,
a.
b.
c.
d.
e.

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı ziyaret edilen grup şirketinin internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, noter
veya posta kanalıyla vs.) kanalıyla kullanılabilir.
Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü
kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.
Kişisel verilerimin işlenmesinden önce yukarıda anılan şekilde Türkmen Grup Şirketleri tarafından bilgilendirildiğimi ve
bu bilgilendirme eşliğinde kişisel verilerimin işleneceğini bildiğimi kabul ederim.

