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TEDARİKÇİ TANIMLAMA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri 
sorumlusu olarak GFK TeksEl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirkeE (“Şirket”) taraIndan aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecekEr.  

Kişisel verilerinizin Şirket taraIndan işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 
[www.gRteksEl.com] yer alan GFK TeksEl Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ŞirkeE Kişisel 
Verilerinin Korunması PoliEkası’ndan ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 
Kişisel verileriniz ŞirkeEmiz taraIndan Kanun’da belirElen temel ilkelere uygun olarak kişisel 
veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirElen amaçlarla işlenebilecekEr: 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda; tedarikçilerimize, 
kanunen yetkili kamu kurumlarına veya kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde 
belirElen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecekEr.  

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi  
Kişisel verileriniz ŞirkeEmiz taraIndan ŞirkeEmiz tedarikçi tanımlamalarınızın gerçekleşErilmesi 
kapsamında elektronik ortamda sizlere iletmiş olduğumuz aday tedarikçi bilgi formları ve 
gerekli diğer bilgi ve belgelerin e-posta ile ileElmesi yöntemiyle toplanmaktadır.  

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 
bildiririz:  

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Amaç; Hukuki Sebep;

• ŞirkeEmiz ile iş ilişkisi içerisinde bulunan tedarikçi 
tanımlamalarının gerçekleşErilmesi,  

• Tedarikçilerimizin organizasyonel yapısının tespiE 
ve bu doğrultuda gerekli ileEşimlerin yapılması 

• Tedarikçi verilerinin doğru ve güncel olmasının 
sağlanması 

• ŞirkeEmiz taraIndan yürütülen Ecari faaliyetlerin 
gerçekleşErilmesi için ilgili iş birimlerimiz 
taraIndan gerekli çalışmaların yapılması ve buna 
bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi 

(a) Bir sözleşmenin kurulması 
veya ifasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel 
verilerin işlenmesinin gerekli 
olması, 
(b) İlgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması
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• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzelElmesini isteme 

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

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

• İşlenen verilerin münhasıran otomaEk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureEyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına iEraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [www.gRteksSl.com] adresinden 
ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ŞirkeEmize iletebilirsiniz. Talebinizin 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacak`r; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerekErmesi halinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu taraIndan belirlenecek tarifeye göre taraInızdan ücret talep edilebilecekEr. 


