TALU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Talu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup,
korunması için özen göstermekteyiz. Talu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun bir
biçimde, kişisel verilerin elde edilmesi aşamasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak
amacıyla gerekli süreçleri yürütmektedir.
Talu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirket çalışanları başta olmak üzere, iş başvuru sahipleri,
stajyerler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, müşteri çalışanları, vasi ve
ziyaretçiler gibi gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği kişisel verilerini; hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemekte ve bu kapsamda bütün idari ve teknik tedbirleri
almaktadır.
Veri Sorumlusu olarak, KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde
yerine getirmekteyiz.
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Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları dahilinde; ticari ve kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, Talu
Tekstil birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu
faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini
sağlanması, tedarikçi ve alt işverenlerle olan ilişkilerin yönetimi, personel temin süreçlerinin
yürütülmesi, iç denetim faaliyetleri ve hukuk işlemlerinin icrası, kurumsal yönetim ve iletişim
faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyet yönetimi, yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan
kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla işlemektedir. Bu
amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetleri sırasında, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlardan
herhangi birini karşılamaması halinde, veri sahiplerinden açık rıza alınmaktadır.

B) Talu Tekstil Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla
Paylaşılmaktadır?
Talu Tekstil, 6698 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak ve
gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin genel ve özel nitelikli kişisel verilerini
yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Talu Tekstil, yurtdışına kişisel veri
aktarmamaktadır. Bunların dışında, herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle
paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.
C) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler İle Toplanmaktadır ve Toplanmasındaki Yasal
Dayanak Nedir?
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda, Talu Tekstil’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir
şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
metnin (A) ve (B) başlıklı bölümlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
D) Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?
Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre,haklarınıza ilişkin
taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’n de belirtildiği şekilde Talu Tekstil’e iletmeniz talebinize
ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Talu Tekstil tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
•

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,
•

KVK Kanunu’nun 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 haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren
talebinizi; http://www.taluteks.com adresindeki formu doldurarak, “Mahmutbey Mahallesi
2662. Sokak. No:3 İşyeri No:21 Bağcılar/İSTANBUL” adresine bizzat getirebilir veya noter
kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını talutekstilas@hs03.kep.tr adresine güvenli
elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,

