KVKK AYDINLATMA METNİ
TERSAN TERSANECİLİK A.Ş. olarak kişisel 6698 KVKK ve buna ilişkin mevzuata uygun olarak
kişisel verilerinizin muhafaza edilmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğun
bilincinde olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen şekilde ve mevzuata uygun sınırlar
içinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı KVKK dahilinde kişisel verilerin işlenme amaçlarını, vasıtalarını ve verilerin sistematik
olarak saklanacağı usulleri belirleyen ve yöneten “Veri Sorumlusu” şirketimiz tüzel kişiliğidir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;






Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
Doğru ve gerektiğinde güncel
Belirli, açık ve meşru amaçlar için
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme kurallarına uygun bir şekilde aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde
işlenecektir.

Faaliyetlerimiz;
TERSAN faaliyetleri, gemi bakım-onarım, gemi havuzları ve gemi inşa işleri, dış ticaret,
gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilişkili faaliyetler ve
bunlara bağlı üretim ve hizmetlere dönük faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kapsamında;









Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve
kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların
yürütülmesi,
Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere
ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması

Kapsamında kişisel veriler saklanmakta ve korunmaktadır.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;










Kişisel verilerinin 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,
KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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, haklarına sahiptir

Yukarıda belirtilen haklarınızı ilgili olarak KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince
kimliğinizi ve adresinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir,
noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile
Acıçeşme Mevkii Boğaziçi Cad. No:28 Tavşanlı-Altınova/Yalova/Türkiye adresine gönderebilirsiniz.

