KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ve
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
ve
ONAY FORMU
I- BİLGİLENDİRME
Şirketimiz,

gerek

web

sitelerimiz

(www.mutfaginyildizi.com.tr,

www.pakmaya.com.tr,

www.pakmayaprofesyonellerdunyasi.com) kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza ileteceğiniz kişisel
bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.
Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel
verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve “Ticari Elektronik İleti
Gönderimi” hakkında sizleri bilgilendirmek ve onayınızı almak isteriz.
Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,
Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.
olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak,
güncellenecek,

mevzuatın

izin

verdiği

durumlarda

3.

kişilere

açıklanabilecek/

devredilebilecek,

sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Şirketimiz tarafından atanacak Veri Sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde
ilan edilerek mevzuata uygun şekilde, şirketimizin www.mutfaginyildizi.com.tr, www.pakyama.com uzantılı
web adreslerinde duyurulacaktır.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Şirketimiz Kanunlara uygun şekilde, dönemsel kampanya
çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri kurgulanması, müşteri şikayet öneri, anket
ve araştırmaları, müşteri isteklerini daha iyi yerine getirmek, ürünleri revize etmek, ürün ve hizmetlere ilişkin
tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama faaliyetleri ve müşteri isteklerini daha iyi yerine
getirebilmek amacıyla, kişilerin kendi istekleriyle vermiş oldukları bilgileri kaydeder.
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Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, internet sitelerimiz, satış
ve pazarlama departmanı ve diğer ilgili çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama
ve çağrı merkezi, sosyal medya, organizatörlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak
üzere her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Yukarıda belirtilen
amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin onayınız dahilinde
aktarılabileceği kişi/ kuruluşlar; şirketimizin dahil olduğu şirketler topluluğu içinde yer alan As Gıda Üretim ve
Pazarlama A.Ş. ve diğer grup şirketleri; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız,
program/hizmet ortağı kuruluşlar,

sosyal medya kuruluşları, sosyal ağ kuruluşları (facebook vb), yurtiçi /

yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili 3. kişilerdir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel
verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik /
yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini /
yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Şirketimiz Kurumsal Bilgileri :
Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Prof.Dr.Bülent Tarcan Cad. No: 5 Engin Pak İş Merkezi
Gayrettepe,Beşiktaş/ İstanbul
Mersis No: 0-7190-0195-0400017
Email: info@pakmaya.com
Tel: (0212) 274 07 51
Müşteri Hizmetleri Numarası: (0212) 274 07 51
Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme:
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri,
faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar
kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli
iletileri, ifade eder. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir.
Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir
gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti
gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri
almayı gönderide yer alan linke girerek her zaman reddedebilirsiniz.
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II- KİŞİSEL VERİLERE VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE DAİR AÇIK ONAY
Yukarıda yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını,
işbu bilgilendirme formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımım geçerli olduğunu kabul
ediyorum.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketinizce, işbu form, internet siteleriniz,
üyelik kayıtları, dijital pazarlama ve çağrı merkezi, sosyal medya, organizatörleriniz, tedarikçileriniz, iş
ortaklarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortam
aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi,
sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza
edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin dahil olduğu şirketler topluluğu içinde
yer alan As Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. ve diğer grup şirketleriniz ile faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet
aldığınız, işbirliği yaptığınız, program/hizmet ortağı kuruluşlarla, aracı hizmet sağlayıcılarla, sosyal medya
kuruluşları, sosyal ağ kuruluşları (facebook ve diğer), yurtiçi / yurtdışı kuruluşları, kanunen yükümlü olduğunuz
kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına bu suretle işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek
şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.
Ayrıca, tarafıma Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam,
promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla, Şirketiniz Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. veya
şirketinizin dahil olduğu şirketler topluluğu şirketlerinin, As Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin, tarafıma eposta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar,
telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik
iletiler ve diğer iletiler göndermesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri
almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık
rızam ile onay veriyorum.
Yukarıdaki yer alan bilgilendirmeler kapsamında belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu
hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı belirtmek üzere şimdi lütfen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi Hakkında Bilgilendirme ve Onay Formunu” okudum, onaylıyorum
ibareleri yanındaki kutucuk/kutucukları işaretleyerek onayınızı elektronik olarak verebilirsiniz.
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