GİZLİLİK POLİTİKASI
1- GİRİŞ
ACME HOLDING olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve tarafınızca sağlanan isim,
soy isim, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, kimlik bilgileri, din , sağlık bilgileri, işlem bilgileri, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiriyle ilgili kişisel verilerinizi aydınlatma metinlerimizde saydığımız
amaçlar çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak
işlemekteyiz. Genel ve Özel nitelikteki kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun olarak işlenmekte ve
muhafaza edilmektedir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin
nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. Ayrıca işbu Gizlilik Beyanı çerçevesinde bu bilgilerin
doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde tarafımıza başvurarak bu
bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli
olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü
işlem Veri Sorumlusu ACME HOLDING tarafından yerine getirilecektir. İşbu Gizlilik Beyanı’na ilişkin
olası değişiklikler gerek yazılı olarak gerekse de ACME HOLDING web sayfasında yayımlanacaktır.
Bu çerçevede, size ait hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel
olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.
2- KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI, KULLANIMI VE İŞLENMESİ
Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi
ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça
muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.
Paylaştığınız kişisel veriler, aşağıda sıralanan amaçlar için ve 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil
düzenlemelere uygun olarak işlenecektir;
-

Verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde
yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği
savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
Hizmet alıcılarımıza geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek
kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
Bir müşteri, tedarikçi veya iş ortağının değerlendirilmesi ve kabul edilmesi amacıyla;
Sözleşme icra ve ifa etme amacıyla;
İş süreçlerinin yürütülmesi ve kurum içi yönetim amacıyla;
Kurum analizi ve gelişimi, yönetim raporlaması, varlık alımı ve satımı amacıyla;
Web sitelerimizi veya uygulamalarımızı kullandığınızda;

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Aşağıda belirtilen üçüncü şahıslar, Şirketimize ürün veya hizmet tedarik etmek için gerekli olduğunda
kişisel bilgilerinize erişebilir: bankalar, sigorta şirketleri, IT tedarikçileri, muhasebe şirketleri,
şirketimizin hizmet aldığı danışmanlar ve tedarikçiler.
Üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinize erişim tanındığında, Şirketimiz, kişisel bilgilerinizin sadece ilgili
amaç doğrultusunda gerekli olan ölçüde işleme alınmasını sağlamak için gerekli her türlü akdi, teknik
ve kurumsal tedbiri alacaktır. Kişisel bilgileriniz, üçüncü şahıslar tarafından yalnızca yürürlükteki
yasalara uygun olarak işleme alınacaktır.
Eğer kişisel bilgiler, kişisel bilgiler için yeterli düzeyde koruma sağlamayan bir ülkede bulunan üçüncü
şahıslara aktarılacaksa, kişisel bilgilerinizin yeterli düzeyde korunmasını sağlama adına bu şahıslarla

konuyla ilgili AB Standart Sözleşmelerinin yapılması gibi tedbirler alacağız. Diğer durumlarda, kişisel
bilgileriniz, kanunen şart koşulmadıkça üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.
4- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI
ACME HOLDING kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. Maddesi
gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini
engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla şifreleme, güvenlik duvarı ve erişim yönetimi gibi
teknik tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan
yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum en fazla 72 saat içerisinde,
yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI SÜRE
Şirketimiz genellikle çalışan, müşteri, iş ortağı, ziyaretçi, tedarikçi bilgilerini sadece ilgili;









Ticari amacı
Şirket çalışanların istihdamına yönelik hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini,
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanmasını,
Yetkili kuruluşlara mevzuat kaynaklı bilgi verilmesini,
İş ilişkilerinin ve faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi, yürütülmesi ve sürdürülebilmesini,
Şirket yerleşke ve tesislerinin güvenlik teminini,
Gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanmasını ve icrasını,
Ticari amaçla ilgili pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini,

sağlamak için gereken süre kadar, yasal bir kriteri yerine getirmek için makul olarak gereken ölçüde ya
da yürürlükteki bir zamanaşımı hükmü çerçevesinde elinde tutmaktadır. İlgili saklama süresi sona
erdikten hemen sonra, kişisel veriler
(i) güvenli şekilde silinecek veya imha edilecektir,
(ii) anonimleştirilecektir,
(iii) Arşive kaldırılacaktır (yasa veya geçerli bir kayıt saklama prosedürü tarafından yasaklanmadıkça).
6- KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca www.acme.com.tr ‘nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda www.acme.com.tr ‘nin yürürlükteki mevzuattan doğan
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için hizmet alıcılarımızın doğru ve güncel verilerini paylaşması
veya güncellemesi gerekmektedir.
7- GİZLİLİK
ACME HOLDING size ait bilgileri güvenli biçimde saklamaktadır; dolayısıyla söz konusu bilgilerin
herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır.
Firmamızın, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları,
sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla
kullanmamakla yükümlüdür.
Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz www.acme.com.tr ‘de yer alan “Çerez
Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez
Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

8- 6698 SAYILI KVKK UYARINCA İLGİLİ KİŞİ HAKLARI
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince,
İlgili Kişinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel İlgili Kişi www.acme.com.tr’ye (veri sorumlusu) sitede yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile
başvurarak kendisiyle ilgili;
-

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
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 düzeltilmesini isteme,
KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel bilgilerinizi işleme alma şeklimizle ilgili sorularınız olursa lütfen öncelikle bu beyanı
okuyunuz. Ek sorular, notlar, görüşler veya şikayetler için iletişim bağlantısı altında yer alan
irtibat bilgilerinden irtibat kurunuz.

