EMMOŞ BUCAK TURİZM VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Emmoş Bucak Turizm Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak, kişisel verilerinizin korunması,
bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet
göstermekteyiz.
Bu çerçevede, Emmoş Bucak Turizm Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak ürün ve hizmetlerimizden
faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere Şirketimiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız ve iş
ortaklarımız dahil olmak üzere, Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili
kanun ve düzenlemelere uygun olarak, en iyi şekilde ve azami özenle işlenerek muhafaza edilmesine
büyük önem vermekteyiz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 10. maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz
çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri ürün ve hizmetlerimizden
faydalanmak üzere şirketimize başvurmanız, bunlardan faydalanmanız halinde kişisel verilerinizin
işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler
konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
İşbu metinde yer alan bilgiler konusunda daha detaylı bilgi edinmek istemeniz halinde, Şirketimizin
kişisel verilerin işlenmesi konusundaki genel bilgilendirme metnine aşağıda belirtilen iletişim kanalları
üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.
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KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3.
Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel
veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şirketimizin ve sizlerin hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi,
Müşteri ve personel ilişkilerinin yürütülmesi,
Müşteri ve personel iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
Personel performans takibinin yapılması,
Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi,
Satış kayıtlarının sistemde açılması ve takibi,
Satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Faturalandırma işlemleri de dahil olmak üzere mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre şahsınız için
özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

•
•
•
•
•
•
•

Emmoş Bucak Turizm Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak ticari ve iş stratejilerimizin
belirlenmesi,
Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin geliştirilebilmesi,
Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından şirketimizden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde
ibraz edilebilmesi,
İstasyon sahası ve yakıt pompaları hakkında öğretici ve eğitici çalışmalar düzenlenmesi,
Müşteri portföyümüzün, müşteri ve personel ihtiyaçlarımızın analiz edilebilmesi,
Elektronik veya fiziki ortamda, veri işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin
düzenlenebilmesi,
Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer tüm meşru amaçlardır.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8.maddesine göre kişisel veriler, ilgilinin açık rızası
olmaksızın aktarılamaz. Ancak aynı maddenin 2.fıkrasına göre:
Kişisel veriler;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi
b) 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.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
durumlarında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarabilir.
Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel
veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık
rızası aranmaksızın işlenebilir.
Kanunda sayılan bu amaçların dışında kişisel verilerin aktarılması, ilgili kişinin açık rızasına bağlıdır.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;
•
•
•
•
•
•

Hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, Genel kurul üyeleri, Müdür/Müdürler Kurulu
Özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız
kuruluşlar,
Yargı mercileri, Adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetleri ve noterler,
Kamu ve özel nitelikteki bankalar,
Şirket avukatı ve mali müşavir,
Bakanlıklar, Belediye, SGK gibi diğer tüm kamu kuruluşları,

•

Mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer tüm kurum ve kuruluşlar.
Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri
ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da
elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız
müddetçe, kişisel verileriniz yasaların öngördüğü sürelere uygun olarak işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitesinde yer alan
başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan
birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:
•
•
•
•
•

Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte www.emmosbucak.com adresinde
bulunan form ile şirketimize bizzat başvurabilirsiniz,
Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz,
Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin
emmosmuhasebe@hotmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz,
Başvuru formunuzu Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan eposta adresiniz üzerinden emmosbucak@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz veya
Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer
usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan
taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu
tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate
alınarak ücret talep edilebilecektir.
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