Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Aydınlatma Metni

Kişisel verilen işlenmesinde kişilere ait bu bilgileri, özel hayatın gizliliğini ve tüm temel
hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi
uyarınca, veri sorumlusu sıfatındaki Has Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak
bilgilendirme maksadıyla işbu aydınlatma metnini yayımlıyoruz.
Has Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, çalışanlarından, müşterilerinden ve tüm
ilgililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliği ve korunması konusunda gerek belge
yönetimi, gerekse teknolojik alt yapı anlamında tam ve eksiksiz profesyonellikle
çalışmakta olup, en yüksek güvenilirliği temin etmektedir.
KVKK’da tanımı yapıldığı üzere, işbu aydınlatma metninde geçen,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.
1-Veri Sorumlusunun Kimliği
KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 203097/0 sicil numarası
ile kayıtlı, 0458001188500011 Mersis numaralı, şirket merkezi Köybaşı Cad.
Kirazlıbağlar Sok. No:2, 34464 Yeniköy- İstanbul adresinde bulunan Has Gıda Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’dir.
2-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında kanuni
yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki

yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve
temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması
amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın
işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan tam Aydınlatma Metni’nde belirtilen
amaçlar dâhilinde KVKK 5/1 ve 6/2 maddelerinde gösterildiği üzere açık rızanızın
alınması şartı ile de işlenebilmektedir. Buna mukabil Kişisel Verilerinizin istisnai haller
dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz.
3-Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması
Kişisel Verileriniz yukarıda bahsi geçen KVKK’nın 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirlenen
amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan
amaçlarla KVKK 5/1 ve 6/3 maddeleri kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve
yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu,
hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda
destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketleri,
iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri
alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve Has Gıda Sanayi ve
Ticaret AŞ’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta
gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren
firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
4-Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Has Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine
başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin
bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması
halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde
değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin
düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak
işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda
verilen e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici
belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla
gönderebilirsiniz.

Has Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede
ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Has
Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet
doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Has
Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile
işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık
rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve
söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle
yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
Posta adresi: Köybaşı Cad. Kirazlıbağlar Sok. No:2, 34464 Yeniköy- İstanbul
E- posta adresi: veri @ panda.com.tr

