KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
Şirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin
korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi,
korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi, konusunda
uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı
hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin
Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
kapsamında gerçekleştirmektedir.
KİŞİSEL VERİ NEDİR
Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade
eder.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, AKTARILMASI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE
HUKUKİ SEBEBİ
Şirketimiz kişisel verileri,
-

Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimizin yasal
haklarının korunması
Sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilebilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi,
ifası, Sözleşme süreçlerinin takibi, sonlandırılması
Müşterilerine daha iyi hizmet verilebilmesi, müşterilere uygun proje ve
hizmetlerin saptanması
Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi
Şirket faaliyetinin yönetimi, icrası, denetlenmesi
Müşteri tercihlerine uygun ürün ve hizmet sunulması
Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, yerine getirilebilmesi, Müşteri
memnuniyetinin ölçülmesi
Şirketin ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin temini
Şirket faaliyetinin tanıtımı, duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin
icrası
Şirketin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının temini, planlanması, yönetimi,
denetlenmesi, özlük haklarının sağlanması
Şirket içerisinde, grup şirketleri ve tedarikçilerle gerekli koordinasyon, iş
birliğinin sağlanması
Şirketimizin sözleşme ve kanunlardan doğan haklarının korunması

işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi,
depolanması,
muhafaza
edilmesi,
değiştirilmesi,
yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir h le getirilmesi,
sınıflandırıl ması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz kural olarak kişisel verileri kendi faaliyeti için işlemektedir. Bu bağlamda
şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli
güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel
verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına,
iştiraklerine, sigorta şirketlerine, tedarikçilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve
aynı amaçlarla üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.
Şirketimiz, ilgili mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatta
belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca
saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler,
Şirketimiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz uygulamaları
ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz
halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre
sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz
tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve
sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
Ayrıca şirketimizin faaliyetine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hissedarlarımızla paylaşılabilecektir.
Şirketimiz kişisel verileri, bu politikaya uygun olarak yeterli korumanın bulunması,
yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin
bulunması kaydıyla kişisel verileri yurt dışına aktarabilecektir.
VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Bu
metin veri sahibinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
Ayrıca veri sahibi,
-

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin 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 h linde bunların
düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde imha
edilmesini isteme
Kişisel verilerin düzeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yapılan işlemlerin,
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
h linde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer
alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir;
Unvan
Yetkili
Adres
E-posta
TEL

: ÇEKOK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
: ABDULLAH POYRAZ
: İ.D.O.S.B VİDALA SOKAK NO:1 TUZLA/İSTANBUL
: kvkk@cekok.com.tr
: 0850 210 50 00

Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu konuda
veri sahibine ücretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi h linde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

