AYDINLATMA METNİ
Trof Sağlık Ürün San. ve Tic. Ltd. Şti VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ
Bu aydı lat a et i,
sayılı Kişisel Verileri Koru ası Ka u u u
. addesi ile Aydı lat a Yükü lülüğü ü Yeri e Getirilmesinde
Uyula ak Usul ve Esaslar Hakkı da Te liğ kapsa ı da veri soru lusu sıfatıyla Trof Sağlık Ürün San. ve Tic. Ltd. Şti tarafı da hazırla ıştır.
.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Kişisel verileri iz veri soru lusu sıfatıyla Trof Sağlık Ürün San. ve Tic. Ltd. Şti tarafı da ,
uyarı a aşağıda açıkla a kapsa da işle e ile ektir.

sayılı Kişisel Verileri Koru

ası Ka u u

.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Şirket tarafı da su ula faaliyetler kapsa ı da topla a yada Kişisel Veri ilgilisi tarafı da verile Kişisel Veriler, ev ut tek oloji i
gerekleri uyarı a, veri soru lusu Şirket tarafı da KVKK ve ilgili evzuat hükü leri e uygu olarak, Rekla , Ta ıtı , ka pa ya vb.
pazarla a süreçleri de kulla ıl ası ya ı da, Şirket faaliyetleri i hukuka uygu olarak yürütül esi ve sair yasal düze le e ve zoru luluklar
ede i ile aşağıda açıkla a çerçevede elde edile ile ek, kaydedile ile ek, uhafaza edile ile ek, açıkla a ile ek, evzuatı izi verdiği
ölçüde 3. kişilere aktarıla ile ek veya diğer şekillerde işle e ile ektir.
“öz ko usu Kişisel Veriler,yasal olarak verileri işle esi hususu daki düze le eler dışı da,iş u Aydı lat a Met i' i i ele
ayrı a Kişisel Veri “ahi i tarafı da AÇIK RI)A veril esi hali de işle ektedir.

esi i

üteakip

Kişisel verileri a a ı;






“izlerle iletişi kur ak,
Elektro ik posta ve o il uygula a gi i yollarla ürü ler hakkı da ilgi ver ek,
Ka pa ya ildiri leri e ilişki ta ıtı faaliyetleri i yürütül esi,
Pazarlama faaliyetleri
“özleş e ö esi ö görüş elerde ha erleş e a a ıyla işle e ektir.

.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileri iz,ürü ve hiz etleri daha iyi ir şekilde su ula il esi adı a pazarla a operasyo ları ı yürütül esi ve u kapsa da her nevi
ilgile dir e,ta ıtı ,rekla ve sair a açlar çerçevesi de sizi le iletişi kur ak a a ıyla;şirket tarafı da yürütüle ti ari faaliyetleri
yürütül esi içi işle e ile ek,sakla a ile ek ve açık o ay kapsa ı da hiz et alı a üçü ü kişiler dahil şirket iş ortakları ve
tedarikçileri,hukuke yetkili ka u kuru ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşıla ile ektir.
.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileri iz.şirket tarafı da yukarıda elirtile a açlarla kulla ıl ak üzere KVKK'u .ve . addeleri de elirtile açık rıza kavra ı a ve
ilgili kişi i te el hak ve özgürlükleri e zarar ver e ek kaydıyla,veri soru lusu u
eşru e faatleri içi veri işle esi i zoru lu ol ası
hukuki se epleri e daya ılarak işle e il ekte ve aktarıla il ektedir.
.VERİ İŞLEYENE VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI
Ka u ’u
. addesi uyarı a, Şirket’e aşvurarak, kişisel verileri izi işle esi e ilişki olarak;
Kişisel veri işle ip işle ediği i öğre e,
Kişisel verileri işle işse u a ilişki ilgi talep et e,
Kişisel verileri işle e a a ı ı ve u ları a a ı a uygu kulla ılıp kulla ıl adığı ı öğre e,
Yurt içi de veya yurt dışı da kişisel verileri aktarıldığı üçü ü kişileri il e,
Kişisel verileri eksik veya ya lış işle iş ol ası hâli de u ları düzeltil esi i iste e,
KVKK
i addede ö görüle şartlar çerçevesi de kişisel verileri sili esi i veya yok edil esi i iste e,
d ve e e tleri uyarı a yapıla işle leri , kişisel verileri aktarıldığı üçü ü kişilere ildiril esi i iste e,
İşle e verileri
ü hasıra oto atik siste ler vasıtasıyla a aliz edil esi suretiyle kişi i ke disi aleyhi e ir so u u ortaya çık ası a
itiraz etme,
Kişisel verileri ka u a aykırı olarak işle esi se e iyle zarara uğra ası hâli de zararı gideril esi i talep et e,
hakları ı her za a kulla a ilir ve ilgi talep ede ilirsi iz. Usulü e uygu aşvuru ve talepleri iz Şirket tarafı da 3 otuz gü içerisi de
evapla a aktır.
Kişisel veri sahipleri olarak, hakları ıza ilişki talepleri izi www.trofsaglik.com.tr .i ter et adresi de paylaşıl ış ola Veri “ahi i Başvuru
For u ile yazılı olarak veya kayıtlı elektro ik posta info@trofsaglik.com.tr) adresi, güve li elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi
tarafı da daha ö e bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ki liği iz teyit edilebilir bir içi de
iletmeniz durumunda şirketi iz talebin iteliği e göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gü içi de ü retsiz olarak so uçla dıra aktır. Ancak,
işle i ayrı a bir maliyeti gerektirmesi hâli de, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ a belirlenen tarifedeki ü ret alı a aktır.
“aygıları ızla.
Trof Sağlık Ürün San. ve Tic. Ltd. Şti (Veri Sorumlusu)
Adres: Cihangir Mah. Şehit Ja dar a Ko a do Er )afer Kızıltaş “k.
Ceyla Apt. No: / A arlı Av ılar, İsta ul
0 (212) 659 80 39 - 0 (212) 659 80 41

SAKLAMA VE İMHA POLİTİKA“I
. Politika ı A a ı
Kişisel veri sakla a ve i ha politika ızı a a ı, veri soru lusu olarak kişisel verileri işle e a a ı içi gerekli ola aza i süreyi
elirle e, sil e, yok et e ve a o i hale getir e işle leri izde izleye eği iz felsefeyi, a aç ve hareket pla ı ı ortaya
koy aktır. Bu kapsa da a a ı ız, kişisel verileri i işlediği iz çalışa ları ızı idari perso eli izi, ziyaretçileri izi ve iş irliği içi de
olduğu uz şirketleri ve Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti
ile ilişki hali de ola tü üçü ü şahısları verileri i işle esi ve hakları ko usu da aydı lat ak, u ko uda şeffaflığı sağlayarak
kişisel verilere ve dolayısıyla özel hayata saygılı işle yap aktır.
. Politika ı Daya ağı
Politika ız, . .
tarih ve
sayılı Kişisel Verileri Koru ası Ka u u
sayılı KVKK. ve . .
tarihli ve
sayılı
Res i Gazete’de yayı la arak yürürlüğe gire Kişisel Verileri “ili esi, Yok Edil esi veya A o i Hale Getiril esi Hakkı da
Yö et elik’i Yö et elik ’i i ve ’ ı addeleri i ir gereği olarak oluşturul uştur.
. Politika ı Kapsa ı
Politika ız, çalışa ları ızı, idari perso eli izi, ziyaretçileri izi ve iş irliği içi de olduğu uz kuru ları ve Trof “ağlık Ürü “a . ve
Ti . Ltd. Şti ile hukuki ilişki hali de ola tü gerçek ve tüzel kişileri ve u ları
sayılı KVKK. ile ta ı la a özel itelikli ola ve
ol aya tü kişisel verileri i kapsa aktadır. Politika
sayılı KVKK. da elirtildiği şekilde, ta a e veya kıs e oto atik olan
ya da herha gi ir veri kayıt siste i i parçası ol ak kaydıyla oto atik ol aya yollarla verileri işle diği siste lerde yer alan
kişisel verileri de kapsa aktadır. Politikada, aksi elirtil iş ol adıkça, kişisel veriler ve özel itelikli kişisel veriler irlikte Kişisel
Veriler olarak a ıla aktır.
. Ta ı lar
İlgili kişi: Kişisel verisi işle e gerçek kişiyi,
Kişisel veri: Ki liği elirli veya elirle e ilir gerçek kişiye ilişki her türlü ilgiyi,
Özel nitelikli kişisel veri: Kişileri ırkı, et ik köke i, siyasi düşü esi, felsefi i a ı, di i, ezhe i veya diğer i a çları, kılık ve kıyafeti,
der ek, vakıf ya da se dika üyeliği, sağlığı, i sel hayatı, eza ahkû iyeti ve güve lik ted irleriyle ilgili verileri ile iyometrik ve
genetik verilerini,
Açık rıza: Belirli ir ko uya ilişki , ilgile diril eye daya a ve özgür iradeyle açıkla a rızayı, Veri soru lusu: Kişisel verileri
işle e a açları ı ve vasıtaları ı elirleye , veri kayıt siste i i kurul ası da ve yö etil esi de soru lu ola gerçek veya tüzel
kişiyi
Kişisel verilerin işle esi: Kişisel verileri ta a e veya kıs e oto atik ola ya da herha gi ir veri kayıt siste i i parçası
ol ak kaydıyla oto atik ol aya yollarla elde edil esi, kaydedil esi, depola ası, uhafaza edil esi, değiştirilmesi, yeniden
düze le esi, açıkla ası, aktarıl ası, devralı ası, elde edile ilir hâle getiril esi, sı ıfla dırıl ası ya da kulla ıl ası ı
e gelle esi gi i veriler üzeri de gerçekleştirile her türlü işle i, İ ha Kişisel verileri sili esi, yok edilmesi veya anonim hale
getirilmesini,
Kişisel veri saklama ve imha tablosu: Kişisel verileri Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti ezdi de tutula ağı süreleri göstere
tabloyu,
Kişisel veri işle e envanteri: Veri soru luları ı iş süreçleri e ağlı olarak gerçekleştir ekte oldukları kişisel verileri işle e
faaliyetleri i; kişisel verileri işle e a açları, veri kategorisi, aktarıla alı ı gru u ve veri ko usu kişi gru uyla ilişkilendirerek
oluşturdukları ve kişisel verileri işle dikleri a açlar içi gerekli ola aza i süreyi, ya a ı ülkelere aktarı ı ö görüle kişisel
verileri ve veri güve liği e ilişki alı a ted irleri açıklayarak detayla dırdıkları e va teri,
Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verileri ilgili kulla ı ılar içi hiç ir şekilde erişile ez ve tekrar kulla ıla az hale getiril esi
işle i i,
Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verileri hiç ki se tarafı da hiç ir şekilde erişile ez, geri getirile ez ve tekrar kulla ıla az
hale getiril esi işle i i, A o i hale getir e: Kişisel verileri aşka verilerle eşleştirilse dahi, hiç ir surette ki liği elirli veya
elirle e ilir ir gerçek kişiyle ilişkile dirile eye ek hale getiril esi i,
Periyodik imha: Ka u da yer ala kişisel verileri işle e şartları ı ta a ı ı ortada kalk ası duru u da kişisel verileri
sakla a ve i ha politikası da elirtile ve tekrar ede aralıklarla re’se gerçekleştirile ek sil e, yok et e veya a o i hale
getir e işle i i,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verileri elirli kriterlere göre yapıla dırılarak işle diği kayıt siste i i,
Kurul: Kişisel Verileri Koru a Kurulu’ u ifade eder.
. Politikaya Esas Alı a Ge el İlkeler
Veri sorumlusu Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti verileri işle esi de aşağıda yer ala ilkeler çerçevesi de hareket
edilmektedir.
. . Kişisel veriler, a ak
sayılı KVKK.’da ve diğer ka u larda ö görüle usul ve esaslara uygu olarak işle e ilir.



. . Kişisel verileri işle

esi de aşağıdaki ilkelere uyul ası zoru ludur:

Hukuka ve dürüstlük kuralları a uygu ol a.
Doğru ve gerektiği de gü el ol a.

 Belirli, açık ve eşru a açlar içi işle e.
 İşle dikleri a açla ağla tılı, sı ırlı ve ölçülü ol a.
 İlgili evzuatta ö görüle veya işle dikleri a aç içi gerekli ola süre kadar
6. Politika ı Düze le e Altı a Aldığı Kayıt Orta ları

uhafaza edil e.

Ta a e veya kıs e oto atik ola ya da herha gi ir veri kayıt siste i i parçası ol ak kaydıyla oto atik ol aya yollarla
işle e kişisel verileri ulu duğu her türlü orta kayıt orta ı kapsa ı a girer.
. Kişisel Verileri Koru a Ko itesi’ i Görev ve Yetkileri
. . Kişisel Verileri Koru a Ko itesi iş u Politika ı ilgili iş iri leri e duyurul ası da ve gerekleri i Trof “ağlık Ürü “a . ve
Ti . Ltd. Şti birimlerince yerine getirilmesinin takibinden sorumludur.
. . Kişisel Verileri Koru a Ko itesi kişisel verileri koru ası a ilişki
evzuat değişiklikleri, Kişisel Verileri Koru a Kurulunun
Kurul düze leyi i işle leri ile kararları, ahke e kararları veya süreç, uygula a ve siste lerdeki değişiklikler gi i duru ları ilgili
iş iri leri i takip et esi ve gerekiyorsa iş süreçleri i gü elle eleri içi gerekli duyuruları ve ildiri leri yapar.
. . Kişisel Verileri Koru a Ko itesi
sayılı KVKK. ve iki il düze le eler ile Kurulu kararları ve düze le eleri, ahke e
kararları ve sair yetkili aka ları kararları ı ve/veya talepleri i i ele esi, değerle diril esi, taki i ve so uçla dırıl ası a
yö elik süreçleri elirler ve ilgili iri lere duyurur.
. Kişisel Verileri İşle

e Şartları ı Ortada Kalk ası Hali de Yapıla aklar

. . Kişisel verileri işle esi e yö elik a aç u suru u ortada kalk ası, açık rıza ı geri alı ış ol ası veya
“ayılı KVK
K. u
. ve . addeleri de yer ala kişisel verileri işle e şartları ı
ta a ı ı ortada kalk ası ya da adı geçe
addelerdeki istis alarda hiç iri i uygula a aya ağı ir duru u söz ko usu ol ası hali de, işle e şartları ortada kalka
kişisel veriler, ilgili iş iri i tarafı da , iş ihtiyaçları göz ö ü e alı arak, Yö et eliği
ila ’u u addeleri kapsa ı da,
uygula a yö te i gerekçesi de açıkla ak suretiyle sili ir, yok edilir veya a o i hale getirilir. A ak kesi leş iş ir ahkeme
kararı ı söz ko usu ol ası hali de ahke e kararı ile hük edile i ha yö te i i uygula ası zoru ludur.
. . Kişisel veriyi işleye ya da saklaya tü kulla ı ılar ve veri sahi i Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti iri leri işle eyle ilgili
şartları ortada kalkıp kalk adığı ı e geç altı aylık periyodlar içerisi de, kulla dıkları veri kayıt orta ları da gözde
geçire eklerdir. Kişisel veri sahi i i aşvurusu ya da Kurulu veya ir ahke e i ildiri i üzeri e, ilgili kulla ı ı ve irimler,
periyodik de etle e süresi e ak aksızı kulla dıkları veri kayıt orta ları da u gözde geçir eyi yapa aklardır.
. . Periyodik gözde geçir eler eti esi de veya herha gi ir a da veri işle e şartları ı ortada kalk ış olduğu tespit
edildiği de ilgili kulla ı ı veya veri sahi i, ilgili kişisel veri i ke di uhdesi de ulu a kayıt orta ı da iş u politikaya göre
sili esi e, yok edil esi e veya a o i hale getiril esi e karar vere ektir. Tereddüt duyula duru larda ilgili veri sahi i iş
iri i de görüş alı arak işle yapıla aktır. Merkezi Bilgi “iste leri de yer ala çok paydaşlı veri sahipliği ulu a kişisel verilerin
i hası a yö elik karar alı ası gerektiği de ise Kişisel Verileri Koru a Ko itesi’ i görüşü alı a ak ve söz ko usu kişisel veri
hakkı da iş u politikaya göre veri i sakla ası a veya sili esi e, yok edil esi e veya a o i hale getiril esi e ilgili veri sahibi
iş iri i tarafı da karar verile ektir.
. . Kişisel verileri sili esi, yok edil esi veya a o i hale getiril esiyle ilgili yapıla ütü işle ler kayıt altı a alı ır ve söz
ko usu kayıtlar, diğer hukuki yükü lülükler hariç ol ak üzere e az ir yıl süreyle sakla ır.
. . Yö et eliği
. ve . addesi uyarı a, kişisel verileri sili esi, yok edil esi, a o i hale getiril esi işle iyle ilgili
uygula a yö te ler iş u Politika’ ı yürürlüğe gir esi de so ra yayı la a ak ola Veri İ ha Prosedürü de açıkla a aktır.
. . Kişisel verileri sili esi, yok edil esi veya a o i hale getiril esi de
sayılı KVKK. u ’ü ü addesi deki ge el
ilkeler ile ’ i addesi kapsa ı da alı ası gereke tek ik ve idari ted irlere, ilgili evzuat hükü leri e, Kurul kararları a ve
kişisel veri sakla a ve i ha politikası a uygu hareket edil esi zoru ludur.
. . Bir kişisel veri i sahi i ola gerçek kişi,
“ayılı KVKK. u
’ü ü addesi e isti ade Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd.
Şti e aşvurarak ke disi e ait kişisel verileri sili esi i, yok edil esi i veya a o i hale getiril esi i talep ettiği de, ilgili veri
sahi i iş iri i, kişisel verileri işle e şartları ı ta a ı ı ortada kalkıp kalk adığı ı i eler. İşle e şartları ı ta a ı ortada
kalk ışsa; tale e ko u kişisel verileri siler, yok eder veya a o i hale getirir. Bu duru da detayları Veri İ ha Prosedürü de
elirle e eği şekilde; talep, aşvuru tarihi de iti are e geç otuz gü içi de so uçla dırılır ve aşvura kişiye ilgili kurul
ara ılığıyla ilgi verilir. Kişisel verileri işle e şartları ı ta a ı ortada kalk ış ve tale e ko u kişisel veriler üçü ü kişilere
aktarıl ışsa, ilgili veri sahi i iş iri i u duru u derhal aktarı yapıla üçü ü kişiye ildirir ve üçü ü kişi ezdi de Yönetmelik
kapsa ı da gerekli işle leri yapıl ası ı te i eder.
. . Kişisel verileri işle e şartları ı ta a ı ı ortada kalk adığı duru larda, kişisel veri sahipleri i verileri i sili mesi veya
yok edil esi e yö elik talepleri Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti tarafı da
sayılı KVK K. u
. addesi i . fıkrası
uyarı a gerekçesi açıkla arak reddedile ilir. Ret eva ı ilgili kişiye e geç gü içerisi de yazılı olarak ya da elektro ik ortamda
bildirilir.
. . Kişisel verileri sili esi ya da yok edil esi e yö elik talepler a ak ilgili kişi i ki lik tespiti i yapıl ış ol ası kaydıyla
değerle dirile ektir. “öz ko usu ka allar dışı da yapıla ak taleplerde ilgili kişiler ki lik tespiti i ya da doğrula ası ı
yapıla ile eği ka allara yö le dirilecektir.

. Politika ı Yürürlüğe “okul ası, İhlal Duru ları ve Yaptırı ları
. . İş u Politika tü çalışa lara duyurularak yürürlüğe gire ek ve yürürlüğü iti ariyle tü iş iri leri, da ış a lar, dış hizmet
sağlayı ıları ve sair Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti ezdi de kişisel veri işleye herkes içi ağlayı ı ola aktır.
9.2. Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti çalışa ları ı Politika ı gerekleri i yeri e getirip getir ediği i taki i ilgili çalışa ları
amirlerinin sorumluluğu da ola aktır. Politikaya aykırı davra ış tespit edildiği de ko u derhal ilgili çalışa ı a iri tarafı da ağlı
ulu ula ir üst a ire ildirile ektir. Aykırılığı ö e li oyutta ol ası hali de ise üst a ir tarafı da vakit kay et eksizi Kişisel
Verileri Koru a Ko itesi’ e ilgi verile ektir.
. . Politikaya aykırı davra a çalışa hakkı da, İ sa Kay akları iri i tarafı da yapıla ak değerle dir e so rası da gerekli idari
işle yapıla aktır.
. . Politika gerekleri i yeri e getiril esi içi Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti tarafı da ; I“O sta dardı ve ilgili tü
aka lıkları ö gördüğü ted irler de dahil ol ak üzere gerekli tü güve lik ö le leri alı aktadır.
. Kişisel Verileri “akla a ve İ ha “üreçleri de Yer Ala ak Kişiler ve “oru lulukları
Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti içerisi de
sayılı KVKK. u Yö et elik ve iş u Politika ile elirtile veri i i hası a dair
gerekleri yeri e getiril esi de tü çalışa lar, da ış a lar, dış hiz et sağlayı ıları ve sair surette Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd.
Şti ezdi de kişisel veri saklaya ve işleye herkes u gerekleri yeri e getir ekte soru ludur. Her iş iri i ke di iş süreçlerinde
ürettiği veriyi sakla ak ve koru akla yükü lüdür; a ak üretile veri i iş iri i i ko trolü ve yetkisi dışı da sade e ilgi
siste leri de ulu ası duru u da, söz ko usu veri ilgi siste leri de soru lu iri ler tarafı da sakla a aktır. İş süreçlerini
etkileye ek ve veri ütü lüğü ü ozul ası a, veri kay ı a ve yasal düze le elere aykırı so uçlar doğ ası a ede ola ak
periyodik i halar, ilgili kişisel veri i türü, içi de yer aldığı siste ler ve veri sahi i iş iri i dikkate alı arak ilgili bilgi sistemleri
ölü leri e yapıla aktır.
. Kişisel Verileri “akla a ve İ ha “üreleri
Kişisel Verileri “akla a ve İ ha “üreleri aşağıda yer al aktadır. Periyodik i ha ya da talep üzeri e gerçekleştirile ek i ha
işle leri de söz ko usu sakla a ve i ha süreleri dikkate alı a aktır. Kişisel Verileri “akla a ve İ ha “üreleri i Göstere Tabloda
yer ala ak süreçleri sahi i iş iri leri e, tereddüt hali de Kişisel Verileri Koru a Ko itesi’ i değerle dir esi de dikkate
alı arak, gü elle e ektir.
sayılı TBK

adde

:

Yıl

İlgili Mevzuat: Ö görüle süre kadar
. Periyodik İ ha “üreleri
Kişisel Verileri Periyodik İ ha “üresi veri sahi i ola ilgili iş iri leri tarafı da tespit edilir. Bu süre her halde

altı ayı geçe ez.

. Yürürlük
. . Politika yayı la

a tarihi iti ari ile yürürlüğe gire ektir.

. .Politika ı Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti ge eli de duyurul ası ve gerekli gü elle eleri yapıl ası Kişisel Verileri
Koru a Ko itesi’ i soru luluğu dadır.
“aygıları ızla.
Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti
(Veri Sorumlusu)
Adres: Cihangir Mah. Şehit Ja dar a Ko a do Er )afer Kızıltaş “k. Ceyla Apt. No: / A
Telefon: 0 (212) 659 80 39 - 0 (212) 659 80 41
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VERİ “AHİBİ BAŞVURU FORMU
.Başvuru Hakkı ıza İlişki Ge el Bilgile dir e:
sayılı Kişisel Verileri Koru ası Ka u u’ u
. addesi uyarı a veri sahi i olarak Trof “ağlık Ürü “a . ve Ti . Ltd. Şti e Şirket
aşvurarak aşağıda yer verile taleplerde bulunabilirsiniz:
1. Kişisel verileri izi işle ip işle ediği i öğre ek
2. Kişisel verileri iz işle işse u a ilişki ilgi talep et ek,
3. işisel verileri izi işle e a a ı ve u ları a a ı a uygu kulla ılıp kulla ıl adığı ı öğre ek,
4. Kişisel verileri izi yurt içi de veya yurt dışı da aktarıldığı üçü ü kişileri öğre ek,
5. Kişisel verileri izi eksik veya ya lış işle iş ol ası hâli de u ları düzeltil esi i iste ek ve u kapsa da yapıla işle i kişisel
verileri aktarıldığı üçü ü kişilere ildirilmesini istemek,
6.
sayılı Ka u ve ilgili diğer ka u hükü leri e uygu olarak işle iş ol ası a rağ e , işle esi i gerektire se epleri ortadan
kalk ası hâli de kişisel verileri izi sili esi i, yok edil esi i veya a o i hale getiril esi i iste ek ve u kapsa da yapıla işle i
kişisel verileri aktarıldığı üçü ü kişilere ildiril esi i iste ek,
7. İşle e verileri izi
ü hasıra oto atik siste ler vasıtasıyla a aliz edil esi suretiyle aleyhi ize ir so u u ortaya çık ası a itiraz
etmek,
8. Kişisel verileri izi ka u a aykırı olarak işle esi se e iyle zarara uğra a ız hâli de zararı gideril esi i talep et ek.
.Başvuru Yö te i:
Yukarıda elirtile
sayılı Kişisel Verileri Koru ası Ka u u’ u
. addesi de sayıla hakları ız kapsa ı daki taleplerinizi, kanunun 13.
addesi ile Veri “oru lusu a Başvuru Usul ve Esasları Hakkı da Te liğ’i . addesi gereği e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP)
adresi, güve li elektro ik i za ya da ö ede ize ildir iş olduğu uz e-posta adresinizi kulla arak ize ulaşa ilirsi iz.
Tarafı ıza iletil iş ola aşvuruları ız ka u u
. addesi i . fıkrası gereği e, tale i iteliği e göre tale i izi izlere ulaştığı tarihte
iti are e geç
gü içi de ya ıtla a aktır. Ya ıtları ız ilgili ka u u
. addesi hük ü gereği e yazılı veya elektro ik orta da size
ulaştırıla aktır.
Yazılı Başvuru: Ciha gir Mah. Şehit Ja dar a Ko a do Er )afer Kızıltaş “k. Ceyla Apt. No: / A
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E-posta ile Başvuru: info@trofsaglik.com.tr
.Ki lik ve İletişi Bilgileri:
“izi le iletişi e geçe il e iz içi ve ki liği izi doğrulaya il e iz içi aşağıdaki ala ları dolduru uz.
Adı “oyadı:
T.C. Kimlik No:
Tebligat Adresi:
Cep Telefonu:
E-posta:
.Lütfe

izi le ola ilişki izi elirti .

Veli/Vasi/Temsilci
)iyaretçi
Çalışa
Diğer: ...............
5.Talep Konusu:
Lütfe tale i izi detayla dırı .
.......................................................................
İş u aşvuruda tarafı ıza sağla ış olduğu
ilgi ve elgeleri doğru ve gü el olduğu u, şirketi izi aşvuru u so uçla dır ak adı a ilave ilgi
talep ede ile eği i ve ayrı a ir aliyet gerektir esi hali de Kişisel Verileri Koru a Kurulu tarafı da elirle e ü reti öde e gerektiği
hususu da aydı latıldığı eya ve taahhüt ederi .
Ceva ı ;
o Posta adresi e gö deril esi i istiyoru .
o Elektro ik posta adresi e gö deril esi i istiyoru .

