KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri,
iletişim bilgileri, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisine ilişkin verileriniz ve tarafımıza
göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek diğer bilgiler; veri sorumlusu olarak
Tahincioğlu Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat A.Ş. (“Şirket”) tarafından, detayları aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz; ilgili forma konu talebinize bağlı olarak, ilettiğiniz mesajların
değerlendirilmesi, taleplerinizin karşılanması, talebinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması,
hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi ile ticari elektronik ileti gönderimlerimize
ilişkin açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimizin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerimizin yürütülmesi
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda; grup şirketlerimize, iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.
Bununla birlikte kişisel verileriniz yurtdışında mukim iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu
kurumlarına ve özel kişilere; açık rızanız alınmak koşuluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
açıklanacak yeterli korumanın bulunduğu/güvenilir ülkelerde yer alması koşuluyla açık rızanız
aranmaksızın aktarılmaktadır.
4. Yöntem ve Hukuki Sebep
Tarafınızdan; elektronik ortamda, internet sitesi üzerindeki ilgili formu doldurmanız ile yazılı veri
aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve
6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan sebeplere bağlı olarak; “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması” veya ticari elektronik ileti gönderim faaliyetlerimiz özelinde madde 5/1 kapsamında
açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yolla toplanmaktadır.
5. Başvuru Usul ve Esasları
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, İlgili Kişi
Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda ilgili formu doldurarak;
tahincioglugayrimenkul@hs02.kep.tr KEP adresimize, kvkk@tahincioglu.com e-mail adresine; mobil
imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Palladium Tower Kardelen Sokak
No:2 Kat 41 Ataşehir/İstanbul adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı
ile ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde belirtilen şartları
taşımak kaydıyla ilgili diğer şekillerde tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak,
işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.
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