Petlas Lasstik San. ve Tic.
T A.Ş
(GENEL
L) KİŞİSEL
L VERİLER
RİNİN KORU
UNMASI VE
V İŞLENMESİ AYDIN
NLATMA METNİ
M
(“Aydıınlatma Mettni”)
1.

Genel T
Tanım

Kanun
K
kapssamında kişisel veri, kiimliği belirlli veya beliirlenebilir geerçek kişiyee ilişkin herr türlü veriyyi
kapssamaktadır. K
Kişisel verinnin özel bir tü
ürü olan Özeel Nitelikli Kişisel
K
Veri, ırk, etnik kökken, siyasi dü
üşünce, felseefi
inan
nç, din, mezhhep, diğer innançlar, kılık
k ve kıyafet, dernek, vak
kıf veya send
dika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, cezza
mah
hkumiyeti ve güvenlik teddbirleri, biyo
ometrik ve geenetik verilerri ifade eder.
Kişisel
K
verillerin işlenmeesi, kişisel veerilerin tamaamen veya kısmen
k
otomaatik olan ya da herhangi bir veri kayyıt
sisteeminin parçaası olmak kayydıyla otomaatik olmayann yollarla eld
de edilmesi, kaydedilmessi, depolanm
ması, muhafazza
edilm
mesi, değişttirilmesi, yeeniden düzeenlenmesi, aaçıklanması, aktarılmasıı, devralınm
ması, elde edilebilir
e
hââle
getirrilmesi, sınıfflandırılmasıı ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirrilen her türllü
işlem
mi ifade etmeektedir.
2.
2

Veri Sorrumlusu

Kişisel verileriniiz veri sorum
mlusu sıfatıylla Petlas Lasstik San. ve Tic. A.Ş (“Ş
Şirket”) taraf
afından, 6698
8 sayılı Kişisel
Veriilerin Korunm
ması Kanunuu (“Kanun”)) uyarınca aşşağıda açıklan
nan kapsamd
da işlenebileccektir.
3.
3

Kişisel V
Verilerin Tooplanması ve İşlenmesi

Şirk
ket; kişisel veerileri, doğruudan veri sah
hiplerinin keendisinden teemin edebild
diği gibi dolaaylı olarak 3.kişilerden
3
v
ve
veri sahibinin kendisinin aleenileştirmiş olduğu veriller içerisindeen de temin edebilmekte
tedir. Bu kap
psamda sözlü,
fizik
ksel veya elektronik ortam
mdan veri to
oplanmaktadıır ve bu kişissel veriler işllenmektedir. Kişisel veriilerinizin neler
oldu
uğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafım
mızca işlemeeye konu olaabilecek kişisel verilerinn neler olduğ
ğuna aşağıdakki
tablo
oya bakarak inceleyebilirrsiniz.
Çalışan
Ç
Adayylarının
Verii Kategorisii

V
Verinin Nereeden Elde Ed
dildiği

Kim
mlik Bilgisi
Adı,, soyadı, tüm
m kimlik bilgileri, T.C. Kimlik 1..Çalışan tarafından verilm
mektedir.
Num
marası, milliiyeti, medenni durumu, doğum 2..Kariyer.net vb. istihdam
m platformlarrından elde
yeri,, doğum tarrihi, kimlik fotokopisi, pasaport
p
eddilmektedir.
num
marası
mektedir.
1..Çalışan tarafından verilm
2..Kariyer.net vb. istihdam
m platformlarrından elde

İletiişim Bilgisi

Teleefon numaraası, açık adrresi, e-postaa adresi, eddilmektedir.
KEP
P adresi
1..N/A

Fina
ans Bilgisi
Finaansal

ve

maaş

d
detayları,

findeks 2..Şirket

tarrafından

oluşturulmak
o
kta

veya

bilgiileri*(kredi nnotu-finansall durum rapo
oru)

eddinilmektedir

Özel Nitelikli K
Kişisel Veri

1..Çalışan tarafından verilm
mektedir.

ksel ya daa psikolojik hastalık-bo
ozukluk, 2.. Kariyer.nett vb. istihdam
m platformlarrından elde
Fizik
engeellilik, bulaaşıcı hastalık durumu, kimlik eddilmektedir.
fotok
kopisi içerissinde yer alan
a
din billgisi-kan
grub
bu hanesi
mektedir.
1..Çalışan tarafından verilm

Eğittim Bilgisi

Öğreenim durum
mu, sertifika ve diplomaalara ait 2..Kariyer.net vb. istihdam
m platformlarrından elde
detaylar, son meezun olduğuu okul ve meezuniyet eddilmektedir.
yılı, eğitim ve beeceriler, özgeeçmiş (CV)
1..Fotoğraf

Görrsel ve İşitsell Veri

ve
v

kimlik

çalışan

tarafından

Vesiikalık fotoğrraf, kimlik fotokopisi
f
iççerisinde veerilmektedir..
yer

alan

fotoğraf,

kapallı

devre güvenlik
g
2.. Güvenlik kamerası
k
gö
örüntüleri kaapalı devre

kam
merası görüntüüleri

güüvenlik

kameraları
k

aracılığıyyla

elde

eddilmektedir.
mektedir.
1..Çalışan tarafından verilm
Mev
vcut ve Önceeki İş Bilgisii

2..Kariyer.net vb. istihdam
m platformlarrından elde

İş unvanı,
u
CV, aday başvuru formlaarı, son eddilmektedir.
çalışştığı şirket
Diğeer

mektedir
1..Çalışan tarafından verilm

Askeerlik durum
mu, tecil belgesi, imza,, sabıka 2..Kariyer.net vb. istihdam
m platformlarrından elde
kayd
dı, alkol/uyuşşturucu probblemi

eddilmektedir.
Çalışanlaarın

Veri Kategorissi

V
Verinin Nereeden Elde Ed
dildiği

Kim
mlik Bilgisi

mektedir.
1..Çalışan tarafından verilm

Ad
dı, soyadı, tüüm kimlik biilgileri, T.C. Kimlik 2..Kariyer.net vb. istihdam platform
mlarından
Nu
umarası, milliyeti, medeeni durumu, doğum ellde edilmekteedir.
tariihi, kimlik footokopisi
mektedir.
1..Çalışan tarafından verilm
İlettişim Bilgisii

2..Kariyer.net vb. istihdam platform
mlarından

Tellefon numarrası, açık addresi, e-postaa adresi, ellde edilmekteedir.
KE
EP adresi
1..Banka
Fin
nans Bilgisi

bilgileri
b

çalışan
ç

ttarafından

veerilmektedir..

Fin
nansal ve m
maaş detaylarrı, prim listeesi, icra 2..Finansal vee maaş dettayları, prim
m listesi,
tak
kip dosyalarınna ilişkin dossya ve borç bilgileri,
b
Fiindeks

bilgileri
b

şirket

ttarafından

findeks bilgileeri*(kredi notu-finansal
n
durum olluşturulmaktta veya ediinilmekte, iccra takip
rap
poru), banka bilgileri

doosyalarına iliişkin bilgilerr tebligat yolluyla elde
eddilmektedir.

Özzel Nitelikli K
Kişisel Veri
Sağ
ğlık poliçelleri, engeli ile ilgili sağlık 1..Sağlık rapo
oru, hamilelik durumuu, meslek
rap
porları, sağlıkk beyan belggesi, sağlık raaporları, haastalığı kay
yıtları, günlü
ük hasta şiikâyetleri,
ham
milelik duruumu, hamileelik raporu, meslek kuullanmakta olduğu ilaççlar, klinik geçmişi,
hasstalığı kayıtlları, işe girriş muayene formu, saağlık testlerii, kan grubu
u, sabıka kkaydı, din
olduğu biilgisi, biyom
gün
nlük hasta şşikayetleri, kullanmakta
k
metrik verileer sizin tarrafınızdan
ilaççlar, klinik geçmişi, akcciğer grafisii, işitme veerilmektedir..
testti, göz muayyenesi, kan grubu
g
bilgisii, sabıka 2..Sağlık poliççeleri sigortaa şirketleri taarafından,
kay
ydı, nüfus ccüzdanı içeriisinde yer alan
a
din işşe giriş mu
uayene form
mu iş yerii hekimi
bilg
gisi

hanessi,

erişim

kontrolü

ğlanmaktadır.
amaçlı taarafından sağ

biy
yometrik veriiler
mektedir.
1..Çalışan tarafından verilm

Eğitim Bilgisi
Öğ
ğrenim

durrumu,

sertiifika

ve

diploma 2..Kariyer.net vb. istihdam platform
mlarından

fotokopileri, eeğitim ve beceriler,
b
özgeçmiş ellde edilmekteedir.
V)
(CV
Gö
örsel ve İşitsel Veri
Fottoğraf, müşteerilerle yapıllan görüşmellerin yer
ald
dığı ses kayyıtları, kapaalı devre güvenlik
g
kam
merası görünntüleri

dan verilmekt
ktedir.
1..Fotoğraf çallışan tarafınd
2..

Ses

kay
yıtları

ve

güvenlik

kamerası

göörüntüleri ilg
gili cihazlard
dan elde edilm
mektedir.

Ça
alışan Perfoormans ve Kariyer Gelişim
Billgisi
Eğiitim katılım
m formları, eğitim saatleri ve
sürreleri, (varssa) sınav sonuçları, iç
i terfi
değ
ğerlendirme

süreçleri

(İngilizce,

genel

yettenek sınavvları, kişilikk envanterii), etik
uyg
gunsuzluk raaporları, perrsonel terfi transfer 1.. N/A
harreketleri dosyası, HR ouutbound aram
ma ekibi 2..Eğitime

ilişkin

verileer

eğitim

sağlayan

puaantaj ve pperformans raporları, toplantı kiişilerden tem
min edilmek
ktedir. Diğerr bilgiler
kay
yıtları, scoreecard bilgileeri, işe girişş tarihi, peerformans yönetimine
y
ilişkin oluup Şirket
hafftalık

çalışşma

saaattleri

(login
n-logout taarafından olu
uşturulmaktad
dır.

kay
yıtları), proffile builder ekranına çaalışanlar
taraafından özel olarak girileen diğer tüm bilgiler
Aille, Yakın Bilgisi

mektedir
1..Çalışan tarafından verilm

Aille bildirim formları, vuukuatlı nüfu
us kayıt 2.. N/A
örn
neği
Diğ
ğer

1..Araç bilgileeri, imza, ho
obileri, terhiis belgesi

Araaç

bilgilerii,

çalışanlaarın

kulland
dığı

iş siizin tarafınızdan sağlanm
maktadır.

bilg
gisayarlarının IP adreslleri ve web gezinti 2..IP

adresleeri,

harreketleri, im
mza, hobileeri, çıkış mülakat biilgisayar

ve
v

rap
porları, terhiis belgesi, yıllık
y
izin kullanım
k
eddilmektedir.

web

gezinti

yazılımlar
Çıkış

hhareketleri

üzerindden

mü
ülakat

rapoorları

elde
ve

deffteri, işten çııkış mülakat formları, SG
GK sicil foormları, yılllık izin kulllanım defteeri Şirket
num
marası, verggi sicil num
marası, vergi indirim taarafından
yazzısı, [ziyaretççi bilgileri]

nuumarası

oluşturulmak
o
ktadır.
vee

vergi

in
ndirim

SG
GK

sicil

yazıısı

ilgili

kuurumlardan elde
e edilmek
ktedir.

Ziyaretçillerin
Veri Kategorissi

V
Verinin Nereeden Elde Ed
dildiği

Kim
mlik Bilgisi

1..Ziyaretçinin
n kendisi taraafından verilm
mektedir.

Ziy
yaretçilerin aadı, soyadı

2..N/A

İlettişim Bilgisii

1..Ziyaretçinin
n kendisi taraafından verilm
mektedir.

Tellefon, adres, e-posta

2..N/A

Gö
örsel Veri

1..N/A

Kaapalı devre güüvenlik kameerası görüntü
üleri

2..Kapalı devrre güvenlik kameraları
k
arracılığıyla
ellde edilmekteedir.
1..Ziyaretçi tarrafından veriilmektedir.

Diğ
ğer
Araaç bilgisi, im
mza, ziyaret ettiği
e
kişi

D Hizmet Sağlayıcı/İş
Dış
S
O
Ortağı Çalışşanların
Veri Kategorissi

V
Verinin Nereeden Elde Ed
dildiği

Kim
mlik Bilgisi

1.. Dış Hizmeet Sağlayıcı/İİş Ortağı Çaalışanların

Ad
dı, soyadı, im
mza

keendisi tarafın
ndan verilmeektedir.
2..N/A

İlettişim Bilgisii

1.. Dış Hizmeet Sağlayıcı/İİş Ortağı Çaalışanların

Ad
dres bilgisi, teelefon, adress, e-posta

keendisi tarafın
ndan verilmeektedir.
2..N/A

Gö
örsel Veri

1..N/A

Kaapılı devre güüvenlik kameerası görüntü
üleri

2..Kapalı devrre güvenlik kameraları
k
arracılığıyla
ellde edilmekteedir.

Müşterii/Potansiyel Müşteri Geerçek Kişi Temsilcilerin
T
nin

Veri Kategorissi

V
Verinin Nereeden Elde Ed
dildiği

Kim
mlik Bilgisi

1..Müşterinin

Ad
dı, soyadı

taarafından verrilmektedir.

kendisi

veya

teemsilcileri

veya

teemsilcileri

2..N/A
İlettişim Bilgisii

1..Müşterinin

kendisi

Tellefon, e-postta adresleri

taarafından verrilmektedir.
2..N/A
Ted
darikçi Çalışşanlarının

Veri Kategorissi

V
Verinin Nereeden Elde Ed
dildiği

Kim
mlik Bilgisi

n
1..Tedarikçinin

kendisi

ya

da

ttemsilcisi

ya

da

ttemsilcisi

ya

da

ttemsilcisi

Ad
dı, soyadı, nnüfus cüzdannı veya T.C Kimlik taarafından verrilmektedir.
Kaartı fotokopissi, ehliyet fottokopisi

2..N/A

İlettişim Bilgisii

1..Tedarikçinin
n

Açık adres, cepp telefonu nuumarası

taarafından verrilmektedir.

kendisi

2..N/A
1..Tedarikçinin
n

Fin
nansal Bilgi

kendisi

Ay
ylık maaş deekontları, siigorta primi ödeme taarafından verrilmektedir.
bilg
gileri

2..N/A

Özzel Nitelikli K
Kişisel Veri

1..Sabıka kay
ydı, nüfus cüzdanı veeya T.C.

Sab
bıka kaydı, işe giriş periyodik muayene
m
K
Kimlik Kartıı fotokopisii, ehliyet ffotokopisi
forrmu, portör m
muayene bilggileri (yemek
k şirketi teedarikçinin kendisi
k
ya daa temsilcisi ttarafından
çalışanlarına

özel),

pssikoteknik

belgesi veerilmektedir..

(rap
poru), nüfuss cüzdanı içeerisinde yer alan din 2..İşe giriş peeriyodik mu
uayene form
mu, portör
bilg
gisi hanesi, eehliyet belgeesi çerisinde yer alan m
muayene bilgileri ve psiko
oteknik rapooru iş yeri
kan
n grubu haneesi

heekimi tarafın
ndan sağlanm
maktadır.

Gö
örsel Veri

danı veya T.C. Kimllik Kartı
1..Nüfus cüzd

Kaapalı devre güvenlik kaamerası görü
üntüleri, footokopisi, ehliyet
e

foto
okopisi,

nüffus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı
K
ve keendisi

tem
msilcisi

ehlliyet içerisindde yer alan fotoğraf
f

veya
v

teddarikçinin
ttarafından

veerilmektedir..
2..Güvenlik kaamerası görü
üntüleri kappalı devre
güüvenlik

kameraları
k

aracılığıyla
la

elde

eddilmektedir.
Diğ
ğer

1..Ruhsat fotok
kopisi, SRC2
2 belgesi, im
mza ve işe

İş sözleşmeleri, imza, meesai süreleri, ruhsat giiriş formu teedarikçi vey
ya temsilci ttarafından
fotokopisi, SR
RC2 belgessi (sürücü mesleki veerilecektir.
yetterlilik), İSG
G eğitim belggesi, SGK tedarikçi
t
2..İş sözleşmelleri, mesai sü
üreleri, eğitim
m belgesi
firm
mada işe giriiş formu

Şiirket tarafınd
dan oluşturullmaktadır.

Gerçek
G
Kişi T
Tedarikçi/ İş Ortağı/ Dıış Hizmet Saağlayıcı ve Tüzel
T
Kişi Tedarikçi/ İş Ortağı/
Dış Hizm
met Sağlayıcıının Gerçek Kişi Temsillcisi Verileriinin
Veri Kategorissi

V
Verinin Nereeden Elde Ed
dildiği

Kim
mlik Bilgisi

1..Kendisi

Ad
dı, soyadı, T.C
C. Kimlik Numarası,
N
imzza

veerilmektedir..

veya
v

tem
msilcileri

ttarafından

tem
msilcileri

ttarafından

2..N/A
İlettişim Bilgisii

1..Kendisi

veya
v

Ad
dres bilgisi, ee-posta adreslleri, telefon

veerilmektedir..
2..N/A

Gö
örsel Veri

1..N/A

Kaapalı devre güüvenlik kameerası görüntü
üleri

2..Kapalı devrre güvenlik kameraları
k
arracılığıyla
ellde edilmekteedir.

msilciniz taraafından verilm
mektedir.
Geerçek Kişi Tedarikçi-- İş Ortağ
ğı- Dış 1..Siz veya tem
Hizzmet Sağlayyıcı Finansall Bilgisi

2..Kendisi

veya
v

Vergi numaralaarı, banka hesap bilgileri

veerilmektedir..

tem
msilcileri

ttarafından

4.
4

Kişisel V
Verilerinizin
n İşlenme Amaçları



Toplanaan kişisel veerileriniz, Kaanun’da önggörülen temel ilkelere uygun
u
olarak
ak ve Kanun
n’un 5. ve 6.
maddeleerinde belirtillen kişisel veeri işleme şar
artları dahilin
nde; Petlas Lastik
L
San. vve Tic. A.Ş tarafından
t
veeri
sahipleriinin kişisel verilerinin yönetim
y
süreeçlerinde Şirrket'in ve Şiirketle iş ilişşkisi içerisin
nde olan ilgiili
kişilerin hukuki, teknnik, ticari vee iş güvenliğğinin temini ve
v faaliyetlerin ifası amaacıyla, Petla
as Lastik San
n.
A.Ş ve Grup Şirket faaliy
yetleri çerçevvesinde işlen
nebilecektir.
ve Tic. A

5.

Kişisel V
Verilerinizin
n Aktarıldığ
ğı Taraflar vve Aktarım Amaçları
A

Topllanan kişisell verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardak
m
ki hükümler ve 6698 say
yılı Kanun’daa öngörülen temel ilkelerre
uygu
un olarak, Kaanun’un 8. ve
v 9. maddeleerinde belirtiilen kişisel veri
v aktarma şartları
ş
dahillinde Şirketim
miz tarafındaan
yukaarıda sayılann “Amaçlar”” kapsamındaa hissedarlarrımıza, iş orttaklarımıza, tedarikçileriimize, grup şirketlerimiz
ş
ze,
kanu
unen yetkili kkamu ve özeel kurum ve kuruluşlarına
k
a aktarılabilecektir.
6.

Kişisel V
Verilerinizin
n Toplanma
a Yöntemi vee Hukuki Seebebi

Kişisel verileriniiz Petlas Laastik San. vee Tic. A.Ş taarafından e-p
posta, mobil uygulama,
u
innternet sitesii, açık internnet
kayn
nakları, sosyyal medya, telefon, SMS
S ve çağrı m
merkezi kanaallarıyla elek
ktronik ortam
mda ve elden teslim veyya
postta kanallarıyyla fiziki orttamda toplan
nabilecektir. Ayrıca, kişşisel verilerin
niz Kanun’uun 5. ve 6. maddelerindde
belirrtilen sözleşşmenin kuruulması ve/veeya ifası, bbir hakkın tesisi, kullaanılması ve//veya korun
nması, hukukki
yükü
ümlülüğün yyerine getirilm
mesi ve meşşru menfaat hhukuki sebep
plerine ve saağlamanız haalinde açık rızanıza
r
dayaalı
olaraak toplanacaaktır.

Kişisel verileriniizin, KVK Kanunu
K
m. 7//1’e göre işleenmesini gerrektiren amaçç ortadan kallktığında ve//veya mevzuuat
uyarrınca verilerrinizi işlemeemiz için zorunlu
z
kılınndığımız zaamanaşımı/saaklama süreeleri dolduğunda, Kişisel
verilleriniz silinecek, yok edillecek veya anonim hale ggetirilecektirr.
7.

Kişisel V
Veri Sahibi Olarak Kan
nun’un 11. M
Maddesindee Sayılan Ha
aklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınnca, veri sah
hipleri olarakk aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 Kişisel verilerinizinn işlenip işlen
nmediğini öğğrenme,
 Kişisel verileriniz işşlenmişse bu
una ilişkin billgi talep etm
me,
na uygun kulllanılıp kullannılmadığını öğrenme,
ö
 Kişisel verilerinizinn işlenme amacını ve bunnların amacın
 Yurt içiinde veya yuurt dışında kişşisel verilerinnizin aktarıld
dığı üçüncü kişileri
k
bilmee,
 Kişisel verilerinizinn eksik vey
ya yanlış işleenmiş olması hâlinde bunların
b
düzzeltilmesini isteme ve bu
b
mda yapılan işşlemin kişiseel verileriniziin aktarıldığıı üçüncü kişiilere bildirilm
mesini istemee,
kapsam
 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hü
ükümlerine uuygun olarak
k işlenmiş olm
masına rağm
men, işlenmessini gerektireen
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
h
kişissel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
b
kapsam
mda yapılan işşlemin kişiseel verileriniziin aktarıldığıı üçüncü kişiilere bildirilm
mesini istemee,
 İşlenen verilerin münhasıran
m
otomatik sisstemler vasııtasıyla analliz edilmesii suretiyle aleyhinize
a
b
bir
sonucunn ortaya çıkm
ması durumu
unda buna itirraz etme,
 Kişisel verileriniziin kanuna aykırı olaraak işlenmessi sebebiyle zarara uğğramanız hââlinde zararın
mesini talep etme.
e
giderilm
8.

KVK K
Kanunu uyarrınca Kişisell Verilerin A
Açık Rıza Ollmaksızın İşşleyebileceğii Haller

8 sayılı Kişşisel Verilerrin Korunması Kanunu ’nun 5. maaddesi uyarın
nca, aşağıdaaki hallerdee açık rızannız
6698
aran
nmaksızın Kiişisel verileriiniz işlenebilir. Şöyle ki;


Kanunlaarda açıkça öngörülen
ö
halllerde,



Fiili imkkânsızlık nedeniyle veri sahibi olaraak rızanızı açıklayamay
a
acak durumd
mda olmanız veya rızanızza
hukuki ggeçerlilik tannınmayan haallerde kenddinizin ya daa bir başkasıının hayatı vveya beden bütünlüğünüün
korunmaası için kişiseel verinizin işlenmesinin
i
zorunlu olm
ması,



Bir sözleeşmenin kurrulması veyaa ifasıyla doğğrudan doğru
uya ilgili olm
ması kaydıylla, sözleşmen
nin taraflarınna
ait kişiseel verilerinizin işlenmesin
nin gerekli oolması,



Bir hukuuki yükümlüllüğün yerinee getirilebilm
mesi için zoru
unlu olması,



Kişisel vverilerinizin tarafınızca alenileştirilmiiş olması,



Bir hakkkın tesisi, kulllanılması veeya korunmaası için veri işşlemenin zorrunlu olması,,



Sahip ollduğunuz tem
mel hak ve özzgürlükleriniize zarar verm
memek kayd
dıyla, Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş
meşru m
menfaatleri iççin veri işlenm
mesinin zoruunlu olması.



Kişisel sağlık verileeri; kamu sağlığının koorunması, ko
oruyucu hek
kimlik, tıbbîî teşhis, tedaavi ve bakım
m
hizmetleerinin yürütüülmesi, sağlık hizmetlerri ile finanssmanının plaanlanması vve yönetimi amacıyla, sır
s
saklama yükümlülüğğü altında bulunan
b
kişiller veya yetk
kili kurum ve
v kuruluşlar
ar tarafından ilgilinin açık
rızası araanmaksızın işlenebilir.
i

Yuk
karıda sıralaanan haklarıınıza yöneliik taleplerinnizi,http://w
www.petlas.com.tr adrresinden ulaşabileceğinniz
KİŞİİSEL VERİL
LERİN KOR
RUNMASI HAKKINDA
H
A BAŞVURU
U FORMU’ nu kullanaraak veya Verii Sorumlusunna
Başv
vuru Usul vee Esasları Haakkında Teb
bliğ’de yer allan asgari şaartları içerir talep
t
dilekçeenizi yazılı ve
v ıslak imzaalı
olaraak Şirket meerkezinin bullunduğu ‘Kın
ndam Mah. Ankara – Kayseri
K
Cad
d. 2/1 402000 Kırşehir adresine
a
bizzzat
elden iletebilir, noter kanallıyla gönderebilir, Şirkeetimize ait olan
o
petlas@
@hs03.kep. tr KEP adrresi üzerindeen
elektronik imzallı olarak gönnderebilir veeya Şirketim
miz sistemleriinde e-mail adresinizin kkayıtlı olmaası durumundda
kvkk
k@petlas.coom.tr e-maill adresi üzeriinden Şirketiimize iletebiilirsiniz. Taleebinizin niteeliğine göre en
e kısa süredde
ve en
e geç 30 (otuz) gün içinde
i
başvu
urularınız üccretsiz olarak
k sonuçlandırılacaktır. A
Ancak, işlem
min ayrıca bir
b
maliiyet gerektirrmesi halindee Kişisel Veerileri Korum
ma Kurulu tarafından
t
belirlenecek
b
ttarifeye göre tarafınızdaan
ücreet talep edilebbilecektir. Baaşvurulara verilecek cevaapların 10 (o
on) sayfayı aşşması halindde, her sayfa için 1,00 (biir)
TL işlem
i
ücreti alınacaktır. Cevabın CD
D, flash belleek gibi kayıt ortamında verilmesinin
v
istenmesi haalinde, isteneen
kayııt ortamının m
maliyetine gööre ücret taleep edilecektirr.
KVKK Başvuru Formu
Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

