IMZA MARINE DENİZCİLİK A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Aşağıda kişisel verilerinizin IMZA MARINE DENİZCİLİK A.Ş. (“İmza Marine” veya
“Şirket”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.
Veri Sorumlusu Hakkında
İmza Marine olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin
gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli
prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan
kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ve KVKK’’ya uygun olarak İmza Marine
tarafından işliyor ve koruyoruz. Kanun kapsamında İmza Marine veri sorumlusu olarak kabul
edilmektedir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme ve Aktarılma Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirket’imizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet
sitesi, sosyal medya mecraları, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak toplanmaktadır. Şirketimiz ve sunduğu hizmetlerden yararlandığınız müddetçe
oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: İmza Marine ya da İmza
Marine’in iş ortakları ile Şirket’imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin sağlanması, Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız
için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirket’imiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari
operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler,
Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, İmza Marine’in insan
kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Toplanan kişisel verileriniz temel olarak yukarıda bahsedilen amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9.
maddelerine uygun bir biçimde ilgili resmi kurum ve kuruluşlara, hizmet aldığımız firmalara
ya da diğer üçüncü kişi iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak
erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla
her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir
şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve
dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak,
ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve
işlenmektedir.
Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde
işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
-

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan
işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen
KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Bu haklarınızı aşağıda yer alan yöntemlerden birini tercih ederek kullanabilirsiniz:

No.
1

Başvuru Yöntemi

Başvurunun
Yapılacağı Adres
Veri sahibinin Şirketimize Postane Mah Rauf Orbay
gelerek şahsen başvuru Cad Akasya Sok No:5
yapması ile (veri sahibinin Tuzla İstanbul Türkiye
kimliğini
tevsik
edici
belgeleri
yanına
bulundurması zorunludur)

Yapılması Gereken
Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin
Korunması
Bilgi
Talebi”
yazılmalıdır.

2

Noter yoluyla tebligat

3

5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu’nda
tanımlı
“Güvenli elektronik imza” ile
imzalanarak
Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP)
yoluyla

Postane Mah Rauf Orbay Tebligat zarfının üzerine
Cad Akasya Sok No:5 “Kişisel
Verilerin
Tuzla İstanbul Türkiye
Korunması Bilgi Talebi”
yazılmalıdır.
[Varsa İmza Marine kayıtlı E-posta’nın
konusu
e-posta
adresi “Kişisel
Verilerin
yazılmalıdır]
Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” olmalıdır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını
kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle
ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak
kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin
Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m.
13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

