
ORUÇOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Ziyaretçi Aydınlatma Bildirimi

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

ORUÇOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, sizlere sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ve sair
faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, yüksek bir özen ve hassasiyet ile gerekli hallerde
işlemekteyiz. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) uyarınca şirketimizin veri sorumlusu sıfatını haiz olarak, yalnızca aşağıda belirtilen
kapsam çerçevesinde, büyük bir sorumluluk anlayışı ile işlenebilmektedir. Bu metin, kişisel
verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek ve verilerinizin hangi esaslar dâhilinde
işlendiği konusunda sizleri aydınlatmak için yayınlanmıştır.

2) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimize bildirmiş olduğunuz; kimlik bilgileriniz, gerekli görülür ise imza bilgileriniz, iletişim
bilgileriniz, kurum ve unvan bilgileriniz araç bilgileriniz ve bunlara ilişkin kişisel verileriniz; görsel
kayıtlar alınması nedeniyle otomatik olarak ve kartvizit, evrak/form, vb. gibi basılı/yazılı şekilde
otomatik olmayan yöntemlerle Kanun’un 4. Maddesi ilkelerine ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
gösterilen; kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından yasal mevzuat çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde
belirtilen amaçlarla; taraflar arasında sözleşme ilişkisinin kurulması, sözleşmenin ifa edilmesi, hukuki
yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, kanunda açıkça öngörülmüş olması, kişisel
verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için zorunlu olması hukuki sebepleriyle; sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar
vermeyecek şekilde, Şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda; taraflar arasındaki hukuki
ilişkiden doğan nedenlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

3) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

▪ Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması,
▪ Ziyaretçi Takibinin Sağlanması,
▪ Fiziksel Mekân Güvenliğinin ve İş  Sağlığı / Güvenliğinin Temini,
▪ İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesine uygun olarak uygun olarak işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı

Kişisel verileriniz, kanunen bu verileri talep etme yetkisine sahip kurumlara ve gerekli olur ise 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda gösterilen şartlarla üçüncü kişilere aktarılabilecek olup,
bunun dışında herhangi bir aktarım yapılmamaktadır. Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle kesinlikle
paylaşılmamaktadır.
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5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız

▪ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
▪ Kişisel verileriniz 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,
▪ Kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,
▪ (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 uğranması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Sahip olduğunuz haklar ve Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikamıza web
adresindeki yerinin link adresi yazılması gereklidir.………………………………….. adresinden
ulaşabilirsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web adresindeki yerinin link adresi yazılması
gereklidir.…………………………………..’ den ulaşabileceğiniz “Oruçoğlu Yağ Veri Sahibi
Başvuru Formu”nu doldurarak 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.
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