VERİ SORUMLUSU
Sayın İş ortağımız/tedarikçimiz; Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Yavuz Gıda Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca
aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Detaylı bilgiler, www.yavuzhazelnut.com web adresinden
erişilebilen Kişisel Veri Gizliliği Politikası’nda yer almaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Faaliyetimiz gereği sıklıkla tüzel kişilerle kurulan sözleşmesel ilişkiler uyarınca, ilgili şirketlerin imza
yetkilileri, iletişim kişileri ve zaman zaman çalışanlarının kişisel bilgilerini işlemek durumundayız; Bu
cümleden olmak üzere siz gerçek kişilerden toplanan kişisel verileriniz, Kimlik verileri,(Ad Soyad,Tc Kimlik
No) İletişim verileri,(Adres, Telefon) Finansal (Banka hesap bilgileri )İmza verisi (sözleşme ve formlar
üzerinde yer alır), Görsel Veriler ( iş yerlerimizdeki güvenlik kamerası ile alınan görüntü) Kanun’un 5/2
Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve
şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve belirtilen
kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında
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Talep, Sipariş, Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi
Mal ve hizmet üretim, satın alma ve satış süreçlerinin yönetimi
Ticari ve Finansal Operasyonların yürütülmesi
Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Yasal Yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Hukuksal süreçlerin yürütülmesi ve takibi
Şirket İç Operasyonlarının yürütülmesi
Strateji planlama & iş ortakları/tedarikçi yönetimi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Tedarik ve Alt Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi
İletişim faaliyetleri
Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması
İş ve Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında, sizlerle ( tüzel kişiler adına
temsilcileri ve gerçek kişiler) sözleşme imzalanması, kartvizit paylaşımı, tarafınızca belge doldurulması veya
iş güvenliği talimatı formu gibi fiziki evrakların doldurulması ve teslimi suretiyle fiziksel ortamda yahut web
sitemiz üzerinden veya e-posta yoluyla ilettiğiniz talepleriniz ve siparişleriniz üzerinden elektronik
ortamlarda tarafınızca doğrudan iletilmek yöntemleri ile toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz
Kanun’un 5/2 maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, Şirket’imizin sistemlerine
kaydedilebilmekte ve işlenmektedir. Ayrıca rızanızı gerektirecek kişisel verilerinize ihtiyaç duyulduğunda
rızanız ayrıca talep edilebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yine yukarıda sayılan
işleme amaçlarıyla aynı doğrultuda; Hizmet aldığımız nakliye, kargo firmaları ve bankalar gibi iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, denetim firmalarına ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel
kişilere aktarılabilecektir:
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KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● 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,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
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Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.yavuzhazelnut.com dan ulaşabileceğiniz
Başvuru Formu’nu doldurarak veya benzer içerikte bir başka yazılı belge ile iadeli taahhütlü posta yoluyla
posta adresimize veya yavuzgidasan@hs01.kep.tr e-mail adresinden 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
YAVUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (VERİ SORUMLUSU)
ADRES: Pazarsuyu Köyü OSB Mevkii 5. Cadde No:7 Bulancak/Giresun
TELEFON: +90 454 225 61 86
MERSİS: 0941-0609-8950-0045
WEB ADRESİ: www.yavuzhazelnut.com
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