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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  HAKKINDA
      AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,. Karadenizbirlik
Yağlı Tohumlar Tarım  Satış  Kooperatifleri  Birliği tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla,
iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız kişisel verileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede
kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak
suretiyle işlenecektir.

 Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen
Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama
amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri
almaktadır.

İletişim formu aracılığıyla İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

1-KİMLİK BİLGİLERİ; Ad, Soyadı,

2-İLETİŞİM BİLGİLERİ :E-posta adresi

1.2.A-KİMLİK VE İLETİŞİM VERİNİZİN KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Birliğimizin Tabi Olduğu Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,İletişim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Talep Ve Şikayetlerin
Takibi,Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçları ile toplanmaktadır.

1.2.B-KİMLİK VE İLETİŞİM KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA
YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEBİ VE AKTARIMI

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz;  internet sitesinde bulunan
alanlara ilgili kişi tarafından beyan edilen ve sunulan belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından yukarıda açıklanan amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta Tarım Satış Kooperatif Ve Birlikleri Mevzuatı,
KVKK düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, hukuki yükümlülüğün yerine
getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ,bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla
doğrudan ilgili olması sebebiyle veri işleminin zorunlu olması  ve meşru menfaatlerimiz
kapsamında işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, talebinizin muhatabı olması koşulu  ile
olarak ilgili birlik birimine ve/veya yetkili  kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir, Yurt
Dışına aktarılmamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZ İLE İLGİLİ OLARAK KULLANABİLECEĞİNİZ
HAKLARINIZ



Kişisel verilerinize ilişkin;Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel
verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilinizi eksik veya yanlış
işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,KVKK mevzuatında öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,Eksik veya yanlış
verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde,
bu durumun kişisel verilerinizi aktardığınız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kişisel
verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM YOLLARI

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler
ile İlgili Kişi Başvuru Formunu aracılığıyla;

-Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Hançerli Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 100
İlkadım/SAMSUN adresine göndererek veya
-Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte KARADENİZİBİRLİK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’ ’ne bizzat başvurarak veya
-……………………..kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
KARADENİZBİRLİK YAĞLI TOHUMLAR TARIM  SATIŞ  KOOP.  BİRLİĞİ.’den

kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten
itibaren en geç 30 gün içerisinde bilgi alabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU
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