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1) AMAÇ VE KAPSAM
Bu talimatın amacı, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında, Mega Polietilen
Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunması noktasında
aydınlatılmasıdır.
Bu talimat, tüm Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. ziyaretçilerini kapsamaktadır.
2) SORUMLULUK
Kişisel verilerin korunması sorumluluğu, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
3) TANIMLAR
Kişisel Veri: Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade
etmektedir.
4) UYGULAMA
Kişisel verilerin korunması, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. en önemli öncelikleri
arasındadır.
Kişisel verileri;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
d) İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler
kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme
ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz.
Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü
yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (‘Şirket’)
olarak bilgilerinize sunarız.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.mega-pol.com.tr adresinde yer alan
Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası’ndan (‘Politika’) ulaşabilirsiniz.
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4.1. İşlenen Kişisel Veriler
a)
b)
c)
d)
a)
b)
e)

Kimlik Bilgileri:
İletişim Bilgileri: (telefon numarası, e-mail, adres)
Araç plaka bilgileri,
Kamera görüntüler,
Hukuki İşlem Bilgisi
Ofis lokasyon kamera kayıtları
İşlem güvenliğine ilişkin bilgileri

4.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz;
a) Şirket'in ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini,
b) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
c) Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve şirketin tanıtılması için gerekli olan
aktivitelerin planlanması ve icrası,
d) Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
e) Şirketin, şirket ile iş ilişkisi içerisinde ki üçüncü şahısların ve sizlerin kişisel bilgilerinizin
emniyeti,
amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Mega
Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işlenebilecektir.
4.3. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda var olan ticari ilişkinin yürütülmesi amacıyla Mega Polietilen
Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından fiziki, elektronik ortamda ve dosyalama
yöntemi ile Kanun’un 5. ve 6 maddesinde yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; temel
hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
4.4. Kişisel Verilerin Aktarımı
Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından, şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile
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üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
4.5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu
bilgilerinize sunarız:
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini
isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan
işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etmek.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.mega-pol.com.tr adresinden
ulaşabileceğiniz Mega
Polietilen
Köpük
Sanayi
ve
Ticaret
A.Ş. Veri
Sahibi
Başvuru Formu’nu doldurarak veya kvkk@mega-pol.com.tr isimli e-posta adresimize güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize
iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır ancak; işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep
edilebilecektir.
Merkez Adres: Firuzköy Mah. Mezarlık Üstü Cad. No: 8/1 AVCILAR /
İSTANBUL
Telefon: 0212 771 18 40
İnternet Sitesi: www.mega-pol.com.tr
Eposta Adresi: kvkk@mega-pol.com.tr
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5. İLGİLİ KALİTE KAYITLARI
Kalite Kaydı
Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Talimatı
(Ziyaretçiye Yönelik Aydınlatma Metni)

Sorumlu

Saklama Süresi
Yürür

Muhasebe Departmanı

lükte Olduğu Sürece
(Min. 3 Yıl)
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