MCR TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
ÜÇÜNCÜ KİŞİ AYDINLATMA POLİTİKASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE
ÜÇÜNCÜ KİŞİ AYDINLATMA POLİTİKASI
1.POLİTİKANIN AMACI:
Bu politikanın amacı, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin işlenmesi, güvenliği, saklanması,
silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi işlemlerinde benimsediğimiz ilke ve esasları
en şeffaf şekilde ortaya koymaktır. İlgili kanunla paralel olarak başta özel hayatınızın gizliliği
başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak önceliğimizdir. İşbu politika
çerçevesinde, şirketimiz tarafından ilgili kanunda yazan şekillere uygun olarak sizden elde
ettiğimiz kişisel verilerinizin;
 Yürüttüğümüz ticari ilişkilerimiz ve sizlerle olan iş ilişkimiz çerçevesinde,
 İşlenmelerini gerektiren amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 Tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve güncel halini koruyarak
kaydedileceğini, saklanacağını, muhafaza edileceğini,
 Bu verileri talep etmeye yetkili olan ilgili kamu veya özel kurumlara, yurtiçi ve
yurtdışındaki üçüncü kişilere 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak aktarılacağını,
devredilebileceğini, kategorize edileceğini,
 KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini
 KVKK ve İmha Politikası’nda belirtilen şartların oluşması halinde silme, yok etme
veya anonim hale getirme yollarından uygun olanla kişisel verilerinizi imha
edebileceğimizi bildiririz.
2. KİŞİSEL VERİ:
Kişisel veri, kanunda belirtildiği üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise,
ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet,
dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
3.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:
Şirketimiz, sizlerden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler
uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri
aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
4.HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ:
Şirketimiz tarafından veri sorumlusu olarak, çalışanlarımızın kendileri tarafından tarafımıza
sunulan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlenen kişisel veriler şu şekilde açıklanabilir:
Kişisel Veri
Kimlik Bilgisi

Açıklama
Ad soyadı, Anne-baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi,
Doğum yeri, Medeni hal, Nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik
no vb.

İletişim Bilgisi
Lokasyon Bilgisi
Özlük Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi
Fiziki Mekân
Güvenliği Bilgisi
İşlem Güvenliği
Bilgisi

Adres No, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta
adresi (KEP), Telefon no vb.
Kişinin bulunduğu yer bilgisi, araç lokasyon bilgisi vb.
Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları,
mal bildirimi bilgileri, sicil no, sigorta/emeklilik bilgileri,
özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme bilgileri vb.
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki
bilgiler, hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve
borçlarımızın ifası ile şirketimizin kanuni yükümlülükleri
kapsamında işlediği kişisel veriler vb.
Çağrı merkezi kayıtları, fatura–senet-çek bilgileri, gişe
dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb.
Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında
alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, müşteri ve
ziyaretçilerin giriş-çıkışlarının takibi, araç bilgisi kayıtları,
güvenlik noktasında alınan kayıtlar, kamera kayıtları vb.
IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve
parola bilgileri vb.

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.

Finansal Bilgi

Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk
raporları, malvarlığı bilgileri, IBAN bilgileri, maaş bilgileri vb.
Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri,
sertifikalar, transkript bilgileri vb.

Mesleki Deneyim
Bilgisi
Pazarlama
Görsel ve İşitsel
Kayıtlar

Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya
çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.
Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları ve kamera kayıtları, gerçek
kişiye ait işletme fotoğraf ve kamera kayıtları vb.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ SEBEP:
Kişisel verileriniz, şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, şirketimizi
ziyarete geldiğiniz zaman kameralar aracılığıyla, şirketimizin sizden talep ettiği veya sizin
şirketimize teslim ettiğiniz belgeler, şirketimizin faaliyetleri kapsamında doldurduğunuz anket
veya formlarla, yazılı veya elektronik ortamda yayınladığımız ve tarafınızca doldurulan
başvuru formlarıyla, web sitemizin ziyaret edilmesi, üyelik oluşturulması ve siteden
yararlanılması esnasında, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.
Elde edilen bu kişisel verileriniz, ancak sizin açık rızanız olması durumunda işlenebilmektedir.
Ancak;


Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,









Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olduğunuz veya rızanıza
hukuki geçerlilik tanınamadığı için sizin veya bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğü için zorunlu olması halinde,
Bir sözleşmenin tarafıysanız ve bu sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması durumunda,
Veri sorumlusu olarak şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için
zorunluysa,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunluysa,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak
şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda açık
rızanız olmadan da kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de ancak açık rızanız olması durumunda işlenebilmektedir.
Ancak;



Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda
öngörülen hallerde açık rızanız olmadan işlenebilmektedir.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar
tarafından açık rızanız olmadan işlenebilmektedir.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ:
Veri sahibi olan sizden aldığımız kişisel verilerinizi;



















Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi































Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
İşyeri Hekimliği Kapsamında Sağlık Hizmeti Sunulması
İnternet sitemiz üzerinden üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması
esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi, Site’de sunulan hizmetlerin sağlanması ve
iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilebilmesi ile Site’ye üyelik halinde
Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve Site kapsamında
sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla
kişisel veri işlenmesi yapılmaktadır.

7.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI:
Güvenliğiniz ve Şirketimizin kanunlar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla
kişisel verileriniz, mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya
kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu
tüzel kişileri ile paylaşılabilir.
Ayrıca kişisel verileriniz, yasalar ve ilgili taraflar arasındaki yükümlülüklerini yerine
getirebilmek amacıyla, şirket içi faaliyetlerin yürütülmesi, şirket içindeki güvenliğin
sağlanması, müşteriye dokunan süreç ve faaliyetlerin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve iş
stratejilerinin planlanması ve uygulanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
hukuki, idari ve teknik sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla aşağıdaki listede
sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla yurtiçinde bina yönetimini gerçekleştiren şirketle,

Şirket'in hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, bilgi teknolojileri
ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş
sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki
içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket'in hakim
ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
Ziyaretçilerimize ilişkin kişisel veriler, ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. İşyeri bina
yönetimi tarafından yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve bina yönetimine
verdiğiniz kimlik bilgileriniz veri sorumlusu sıfatıyla işyeri bina yönetimi tarafından tutulmakta
ve işlenmektedir.
Bunun yanında kişisel verileriniz; 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 aktarılmasının 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 aktarımının
zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarımının zorunlu olması gibi durumlarda açık rıza
olmaksızın, özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel
verileriniz; kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, 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 Kurul tarafından yeterli
koruması bulunduğu tespit edilen veya yeterli korumayı taahhüt eden yurtdışındaki üçüncü
ülkelere aktarılabilmektedir.
8.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ:
Veri sorumlusu olarak şirketimiz, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri yukarıda
belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır..
Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık
durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla
sınırlı olmak üzere ve en az ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca
kişisel verileri saklayabilecektir.
Mcr Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi’nin taahhüt ettiği saklama süreleri de Mcr Tekstil Dış
Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması Politikası’nda açıkça ortaya
konulmaktadır.
Şirketimiz tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İmha Politikası formuna
mcrgiyim.com adresinden ulaşılabilmektedir.
9.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ:

Şirketimiz;




kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,
kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari
tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
Şirketimiz, veri sahibi olan çalışanları hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin
İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında
kullanmayacaktır. Kişisel verilerinizin korunması, görevimiz sona erdiğinde de taahhüdümüz
altındadır.
İnternet sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, şirketimiz uygulamaların
gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
10.VERİ SAHİBİ OLARAK SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ VE BU HAKLARIN
KULLANIMI:
KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel
verileriniz ile ilgili;




Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna
ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların ilgili mevzuata uygun olarak amacına
göre kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve aktarılıyorsa kimlere
aktarıldığını öğrenmek
haklarına sahipsiniz.
Ayrıca;





Kişisel verilerinizin ilgili 6698 sayılı KVKK maddesi uyarınca uygun şartlarda imha
edilmesini (silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi) talep edebilir ve
aktarımının yapıldığı taraflardan imha edilmesini (silinmesi, yok edilmesi, anonim hale
getirilmesi) talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmiş olmasından dolayı zarara
uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi
Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda
Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili
mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu şirketimizin internet adresinde
bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer
alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.
Şirketimiz tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait
olup olmadığının belirlenmesi ve böylece başvurunuzun değerlendirmeye alınması ile
haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi,
aranmanız gibi) yapılabilir.
11.DEĞİŞİKLİK HAKKI:
Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle
değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı hükümler mcrgiyim.com’da yayınlandığı tarihte
yürürlük kazanır.
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel
olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin yürürlükteki mevzuattan
doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin şirket ile doğru ve
gerektiğinde güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette
değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek
verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres

:Mimar Kemalettin Mah. Koska Cad. No.32 Laleli/İSTANBUL

Telefon

:

Müşteri Hizmetler E-Posta :

