
	 	

	

5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNTERNET ERİŞİM KAYDI TUTULMASINA YÖNELİK KİŞİSEL 
VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri 
sorumlusu olarak GFK TeksAl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirkeA (“Şirket”) taraGndan aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecekAr. 

Kişisel verilerinizin Şirket taraGndan işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 
[www.gPteksAl.com] internet adresinde yer alan GFK TeksAl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 
ŞirkeA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi PoliAkası’ndan ulaşabilirsiniz.   

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. 
maddesinde belirAlen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, kablosuz internet erişiminden 
yararlanmanız amacı başta olmak üzere, aşağıda belirAlen amaçlarla işlenebilecekAr: 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI 
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. 
maddesinde belirAlen kişisel veri işleme şartları dahilinde ŞirkeAmiz taraGndan belirAlen 
amaçlar kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecekAr.  

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ  
Kişisel verileriniz ŞirkeAmiz taraGndan kablosuz internet bağlanZmız kanalıyla elektronik 
ortamda toplanmaktadır.  

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 
bildiririz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı; Kişisel Verilerin İşlenme Şar3;

• Şebeke (network) ağı takibi ve 
yöneAmi faaliyetlerinin planlanması 
ve/veya icrası 

• ŞirkeAmizin ve ŞirkeAmizle iş ilişkisi 
içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve 
t e k n i k g ü v e n l i ğ i n i n t e m i n i 
faaliyetlerinin planlanması ve/veya 
icrası

(a)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 
zorunlu olması 

(b)Veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine geArebilmesi için 
zorunlu olması 
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• Kişisel verileriniz 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 düzelAlmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerekAren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomaAk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureAyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna iAraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde 
zararın giderilmesini talep etme.  

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [www.gPteksAl.com] web sitemizden 
ulaşabileceğiniz veri sahibi başvuru formunu doldurarak ŞirkeAmize iletebilirsiniz. Talebinizin 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacakZr. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerekArmesi halinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu taraGndan belirlenecek tarifeye göre taraGnızdan ücret talep edilebilecekAr.  
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