Kişisel Verilerin Korunması - Bilgilendirme
1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş
amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya
sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen
aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.
Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz;
• Şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında ilgili kampanya ve indirimlerden ve güncel gelişmelerden
tarafınızı haberdar edebilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilmek için adres ve diğer iletişim için gerekli bilgileri
kaydetmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
•
Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak için, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin
ilgilenebileceği projeler hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
• Müşteri memnuniyetini artırmak,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
• Şirket’in bünyesinde bulunduğu diğer grup şirketleri ile şirketlerin iş ortaklıkları dahil tüzel kişilerin birimleri arasındaki
koordinasyon, işbirliğini sağlayabilmek,
• Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğini sağlayabilmek,
amaçları uyarınca Şirketimizin ilgili politikalarında kabul edilen yahut mevzuatta öngörülen süre boyunca fiziki arşivler ve
bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, söz konusu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla birlikte; Şirketimiz tarafından sunulan
ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması
ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, resmi kurum
ve kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan firmalara ve Şirket’in bünyesinde bulunduğu diğer grup
şirketleri ile şirketlerin iş ortaklıklarına ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası,
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması
hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya
Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, işe alım siteleri, insan kaynakları şirketleri ve görüşmeler sırasında
beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında
aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de
bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü
kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde
bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıdaki form ile belirtilen kanallardan birini kullanarak;
• Esenboğa Havaalanı Yolu Balıkhisar Mahallesi Ankara Bulvarı No: 24 Akyurt 06750 Ankara / Türkiye adresine kimlik teyidinizin
yapılması sağlanarak bizzat; veya
• Şirketimizin ik@nergizgroup.com posta adresine; veya
• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin ik@nergizgroup.com adresine veya
• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.
Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde
sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.
Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. İletilen taleplerinize
ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz
başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
YASAL UYARI
© Copyright NERGİZ GRUP (2013). Her hakkı saklıdır.
NERGİZ GRUP ‘Web’ sitesinin isim hakları, içeriği, şablonu, site haritası, teması, sunumu, tasarımı ve site içindeki tüm dokümanlara ait
hakları saklıdır. İndirilmesine izin verilenler hariç, site içerisinde yer alan sayfalardaki hiçbir fotoğraf, logo, simge, doküman, sayfa, grafik,
tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne
şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.
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2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

BAŞVURU FORMU
Başvuranın Bilgileri
Ad - Soyad

:

T.C. Kimlik Numarası

:

İçin Uyruk Bilgisi ve

:

Pasaport Numarası

:

Doğum Tarihi

:

Cep Telefonu

:

E-Posta Adresi

.

Adresi

.

A. Lütfen aşağıda yer alan tabloda Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca bilgi talep ettiğiniz
hususlara ilişkin talebinize uygun seçimi / seçimleri işaretleyiniz:
Başvuru Konusu
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.
Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veriyi işleme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa verilerimin kimlere aktarıldığını öğrenmek istiyorum.
Şirketinizce kişisel verilerimin eksik ve yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep
ediyorum.
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini talep ediyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum ve itiraz ediyorum.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım; söz konusu zararın giderilmesini talep ediyorum.

Seçiminiz
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T.C. Vatandaşı Olmayanlar :

C. Lütfen Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
Başvuru formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.
E-Posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.
Belirtmek isteriz ki, başvuru formu Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru
yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul
etmemektedir.
Ad - Soyad

:

Tarih

:

İmza

:
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B. Lütfen Kanun kapsamında yukarıda işaretlemiş olduğunuz talebinizi varsa belgelendirerek detaylı bir şekilde
açıklayınız:

