ZİYARETÇİ
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA AYDINLATMA METNİ
a)

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Bundan böyle KVKK Kanunu veya kısaca
KVKK olarak anılabilecektir) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş kurulmuş Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Esenkent
Bahçeşehir Yolu Cad. No:2/C Başakşehir – İstanbul adresinde mukim Cemre Petrol Ürünleri
Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ( Bundan böyle kısaca CEMRE PETROL veya Şirket
olarak anılabilecektir) tarafından aşağıda kısaca açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin İşlenebileceği Başlıca Amaçlar
CEMRE PETROL tarafından
 CEMRE PETROL’ü herhangi bir nedenle ziyaret etmiş olmanız nedeni ile
 CEMRE PETROL ile olan herhangi bir ilişkiniz nedeni ile
hakkınızda toplanmış olan kişisel verileriniz, CEMRE PETROL tarafından özellikle aşağıda
belirtilen amaçlar için kullanılabilecektir:
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 islenmesinin gerekli olması.
d. CEMRE PETROL’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri islemenin zorunlu olması.
g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, CEMRE
PETROL’ün meşru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olması.
h. Cemre Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Ve Korunması Politilkası’nda belirtilen sebebler
i. Cemre Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin
Saklanması Ve İmhası Politikası’nda belirtilen sebepler
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları,
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel
veridir. Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler,
kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın islenebilir. 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.
Kişisel verilerinizin CEMRE PETROL tarafından işlenmesi ve korunması konularında detaylı
bilgiye www.cemrepetrol.com.tr adresli internet sitemizin KVKK bölümünde mevcut kamuoyu
ile paylaşmış olduğumuz



Cemre Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Ve Korunması Politikası
 Cemre Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin
Saklanması Ve İmhası Politikası
adlı belgeleri inceleyerek ulaşabilmeniz mümkündür.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
CEMRE PETROL tarafından
 CEMRE PETROL’ü herhangi bir nedenle ziyaret etmiş olmanız nedeniyle
 CEMRE PETROL ile olan herhangi bir ilişkiniz nedeni ile
hakkınızda toplanmış olan kişisel verileriniz CEMRE PETROL tarafından özellikle aşağıda
belirtilen amaçlarla üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, CEMRE PETROL ve bağlı şirketleri ile, CEMRE PETROL ve bağlı şirket
hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla, herhangi bir nedenle
ilişki içerisinde olduğu kişilerle ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8
ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve www.cemrepetrol.com.tr adresli
internet sitemizin KVKK bölümünde mevcut kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz
 Cemre Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin
İşlenmesi Ve Korunması Politikası
 Cemre Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin
Saklanması Ve İmhası Politikası
adlı belgelerde yer alan kurallara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerin başlıca işleme amaçları aşağıda belirtilenlerden ibarettir. Ancak aşağıda
sayılmış olsun yada olmasın herhangi bir meri mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesinin
gerekmesi durumunda Şirket tarafından kişisel veriler söz konusu mevzuat çerçevesinde
işlenmeye devam edecektir.
 İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,
 Kurumsal işleyişinin sağlanması,
 Yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 Ticari ortaklıkların ve ortaklık stratejilerinin doğru olarak planlanması ve
yönetilebilmesinin sağlanması
 Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
 Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,
 Veri tabanlarının oluşturulması,
 İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların
giderilmesi,
 Şirketin kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime
geçebilmesi ve bu bağlamda talep ve şikayetler cevap verilebilmesi
 Şirketin düzenleyeceği etkinliklere davet ve etkinlik yönetiminin sağlanması
 Personel temin süreçlerinin yürütülmesi ve yönetimi
 Grup Şirketleri’nin personel temin süreçlerine, ortaklık hukukundan kaynaklı ilişkileri
ve ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması,
 Personellere sağlanacak/sağlanmak istenen yan haklar ve menfaatlerin planlanması
 Finansal raporlama
 Risk Yönetimi















Şirket hukuk işlerinin gerektirdiği her türlü alan
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Müşteri, personel vb. ile muhasebe ilişkilerinin yönetilmesi
Personelin istihdam edilebilmesi için gerekli olan evrakların hazırlanması ve maaş vb.
konulara ilişkin olarak özellikle bankalar olmak üzere gerekli her türlü resmi kurumla
mevzuatın izin verdiği ölçüde bilgi paylaşılması
İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü
Şirket içi iletişimin sağlanması
Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması
Acil durum süreçlerinin yürütülmesi

CEMRE PETROL kişisel verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik şartlarını
oluşturarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini ve
özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun
olarak aktarabilir.
Kişisel verilerinizin CEMRE PETROL tarafından işlenmesi ve korunması, üçüncü şahıslara
açıklanması vb. konularında detaylı bilgiye www.cemrepetrol.com.tr adresli internet sitemizin
KVKK bölümünde mevcut kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz
 Cemre Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Ve Korunması Politikası
 Cemre Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin
Saklanması Ve İmhası Politikası
adlı belgeleri inceleyerek ulaşabilmeniz mümkündür.
d) Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizin CEMRE PETROL’na yazılı
olarak şirket adresine posta, şirket kayıtlı kayıtlı elektronik posta adresine gönderim veya
elektronik posta yolu ile iletilmesi durumunda, söz konusu talebiniz CEMRE PETROL
tarafından talebin niteliğine göre derhal veya en kısa zamanda ve her halükarda en geç 30 işgünü
içinde cevaplandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, CEMRE
PETROL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenmiş olan güncel tarifedeki
ücret talep edilecektir.
KVKK Kanunu 11. Madde hükmü uyarınca kişisel veri sahiplerinin, CEMRE PETROL’den
talep edebileceği haklar aşağıda belirtilenlerden ibarettir:





Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,







Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
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

KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği
diğer yöntemlerle CEMRE PETROL’e iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu henüz herhangi başkaca bir yöntem belirlemediği için KVKK kapsamındaki
başvurunuzun KVKK Kanunu’nun amir hükmü gereği yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere
yazılı olarak CEMRE PETROL’na iletilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve KVKK
Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu ve
kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi de belirterek
CEMRE PETROL’e iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde
cevaplandırılmasını sağlayacaktır.
Bu çerçevede “yazılı” olarak CEMRE PETROL’ye yapacağınız başvuruların, bir örneğini insan
kaynakları veya muhasebe departmanından edilebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanmak
sureti ile ; formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da
başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik
imza” ile imzalanarak info@cemrepetrol.com.tr adresine, veya Kişisel Verileri Koruma
Kanunu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir. Başvuru formunu insan
kaynakları veya muhasebe departmanına ulaşarak edinme imkanınızın mevcut olmaması
durumunda başvuru formunu www.cemrepetrol.com.tr adresli internet sitemizin KVKK
bölümünden de indirerek kullanabilmeniz ve başvuruyu yukarıda belirttiğimiz yöntemlerden
birini kullanarak tamamlayabilmeniz de mümkündür.

