SVB KATAFOREZ YÜZEY KAPLAMA METAL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İNTERNET AĞINI KULLANAN ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun(“Kanun”) 10.
Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri
sorumlusu olarak SVB Kataforez Yüzey Kaplama Metal Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
SVB Kataforez internet ağını kullanmak için, tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;
1- İşlem Güvenliği

IP adresleri

İNTERNET AĞINI KULLANAN ZİYARETÇİLERE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ :
•
•
•
•
•
•

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

•
•
•
•

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi
Verilmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda yukarıda yer alan kişisel veriler kanunlarda açıkça
öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin
kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması ve açık rızanın alınması hukuki sebeplerine dayanarak sözlü, yazılı ya da elektronik (e-mail) olarak tamamen
veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle
toplanmaktadır. Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaç ve sebepler doğrultusunda hukuka ve genel ilkelere uygun olarak
işlenmekte ve gizli tutulmaktadır.
KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KVKK MADDE 11 KAPSAMINDA HAKLARI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz
haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte http://www.svbkataforez.com.tr/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla
yazılı olarak veya elektronik ortamda svbkataforez@hs03.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz
üzerinden kvkk@svbkataforez.com.tr adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz.
Detaylı
bilgi
http://www.svbkataforez.com.tr/
adresindeki
“Başvuru
Formu”nda
yer
almaktadır.

