6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili Bilgilendirme Formu
Değerli Müşterimiz
07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği
yükümlülükler yerine getirme konusunda uyum çalışmalarını tamamlamaktadır. Bu amaçla şirketimiz,
şubelerimiz/restoranlarımız da dahil olmak üzere şirketimizin sahip olduğu tüm markalar ve sağladığı
tüm hizmetlerle ilgili olarak eleştiri, görüş ve önerilerinizi kayıt altına almak; pazarlama, tanıtım,
bilgilendirme, iletişime geçme, ürün ve hizmetlerimizi geliştirme gibi amaçlar ve sebeplerle internet
sitemizde bulunan işbu form/form ekleri, şirketimiz merkezi şubelerimiz ya da restoranlarımızdan,
çağrı merkezi veya başka şekilde yazılı sözlü ya da elektronik yollarla verilen ya da elde edilen kişisel
verilerinizi; veri sorumlusu olarak tarafımızca veya yetki vereceği 3. Bir Kişi tarafından
kaydedilebilecektir ve işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen
amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasada öngörüldüğü üzere resmi kurum/kuruluşlar haricinde
mevzuatta aksi öngörülmedikçe üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.
07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu olan şirketimize başvurarak aşağıda
belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.
Veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili
1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kanunlarla belirtilen özel
şartların gerçekleşmesi hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi nedeniyle düzeltilmesi yahut işlenme sebebinin ortadan
kalkması, kanunlarda yer alan koşulların oluşması nedeniyle silinmesi hallerinde yapılan işlemlerin,
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
Yukarıda sayılan bu taleplerinizi ve konuyla ilgili sorularınızı saray@saraymuhallebicisi.com posta
adresine bildirebilirsiniz.

