Brenntag Kim a Ticaret Limited irketi
KVKK A d nlatma Metni & S le mesi

De eri i birlikçimiz,
Brenntag olarak Ki isel Verilerin Korunmas Kanunu’na ve i lemekte oldu umuz ki isel verilere çok
büyük bir özenle yakla yoruz. Bu ba lamda Ki isel Verilerin Korunmas Kanunu kapsam nda sizleri
bilgilendirmek istiyoruz.
6698 say l Ki isel Verilerin Korunmas Kanunu (“KVK Kanunu”) uyar nca, kimli inizi belirli veya
belirlenebilir k lan her türlü bilginiz ve özel nitelikli ki isel verileriniz dâhil ki isel verileriniz, veri
sorumlusu olarak Brenntag Kimya Tic. Ltd. ti. (“ irket”) taraf ndan i lenebilecektir.
Ki isel verilerin i lenmesi ise ki isel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas , muhafaza
edilmesi, de i tirilmesi, yeniden düzenlenmesi, aç klanmas , aktar lmas , s n fland r lmas , ya da
kullan lmas n n engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekle tirilen her türlü i lemi ifade etmektedir.
Ki isel verilerinizin korunmas bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri
alaca m z ve son derece effaf olmaya devam edece imizi bildirmek istiyoruz.
Brenntag Kimya Ticaret Ltd. ti.
Ekinciler Caddesi Muhtar Sokak No:1 Kavac k, Beykoz, stanbul
(Bundan böyle irket olarak an lacakt r.)
……………………………………………………………………..………………….
(………………………………………..……………………………………..………………)
(Bundan böyle
birlik i olarak an lacakt r.)
irket ve birlikçi bundan böyle birlikte Taraflar olarak an lacakt r.

Hangi Ki isel Verilerini i

li or

?

A a da say lan ve bunlarla s n rl olmayan ki isel verilerinizi irket olarak; s n rl , ba lant l ve ölçülü
olarak i lemekteyiz:
Tam ad n z; adresiniz; çe itli e-posta adresleriniz; cep telefonu numaralar dahil olmak üzere çe itli
telefon numaralar n z; uyru unuz; ödeme ve fatura bilgileriniz dahil olmak üzere sizinle ilgili finansal
bilgiler; Size hizmet verebilmemiz için üçüncü taraflarla girdi iniz sözle melerin ayr nt lar ; di er
taraflarla ili kinizin detaylar ; do um tarihiniz, IP adresi bilgileriniz, Al veri geçmi i bilgileriniz, çerez
kay tlar n z, kampanya çal mas yla elde edilen bilgileriniz vb. görsel ve i itsel verileriniz,
çal anlar m z n özlük, kimlik ve ileti im bilgileri; çocuklar n n detaylar ve di er ili kileri (AG
süreçleri); t bbi kay t raporlar ; araç kay t numara detaylar ; ehliyet bilgisi detaylar , kaza raporlar ,
banka hesap bilgileri, mesleki yeterlilik bilgi ve belgeleri, parmak izi, görsel ve i itsel verileri, sicil
numaras , foto raf, video kayd , uyar ihtar disiplin cezas bilgileri, adli sicil kayd bilgileri vb.

Ki isel Verilerin

lenme Ama lar

Toplanan ki isel verileriniz, irket olarak ve irketle i ili kisi içerisinde olan ki ilerin hukuki ve ticari
güvenli inin temini, mevcut mü terilerimiz için memnuniyet de erlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
talep ve ikayet takibi, firma, ürün ve hizmetlere ba l l k süreçlerinin yürütülmesi, hukuk i lerinin takibi
ve yürütülmesi, e itim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sat , pazarlama,
sat n alma ve sat sonras destek süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe i lemlerinin
gerçekle tirilmesi, pazarlama analiz çal malar n n yürütülmesi, i faaliyetlerinin yürütülmesi, iç
denetim süreçlerinin yürütülmesi, i sa l ve güvenli i faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu
kurulu lar na bildirim yükümlülü ünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanl , Çal ma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl , ç i leri Bakanl
v.b.), irket’in insan kaynaklar politikalar n n
yürütülmesinin temini, bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve ar iv
faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlar yla i lenebilecektir.
Ki isel veri sahipleri olarak gerçek ki iler;
Ki isel verilerin i lenip i lenmedi ini ö renme, i lenmi se buna ili kin bilgi talep etme, i leme amac n
ve amac na uygun kullan l p kullan lmad
ö renme, eksik ve yanl i lenmesi halinde bunlar n
düzeltilmesini talep etme, veri i lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas durumunda bunlar n
silinmesini veya yok edilmesini isteme, ki isel verilerin kanuna ayk r olarak i lenmesi halinde zarar n
giderilmesini talep etme haklar na sahiptir.
KVKK süreçleri ayd nlatma görevi kapsam nda yukar daki hususlar i bu sözle me ile irket,
birlikçi’ye bildirmi tir. Ayr ca birlikçi, i bu sözle me’de yer alan ve zaman zaman güncellenecek
olan ad soyad, GSM numaras , elektronik posta adresi ve benzer ileti im bilgilerinin irket taraf ndan
yap lacak ürün ve hizmet kampanyalar ile özel günlerdeki tebrik bildirimleri dahil her türlü elektronik
ileti gönderiminde kullan lmas n ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimini onaylad n beyan
ve kabul etmi tir.

Ki isel Verilerini in Aktar lmas
Yukar da say lan amaçlarla verileriniz i lenir, güvenle saklan r ve yasal mevzuat ve aç k r zan z d nda
3. Ki ilerle kesinlikle payla lmaz. Ki isel Verileriniz; TTK, VUK, SGK,
Kanunu, ISG Kanunu,
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, Yeri Hekimli i Yönetmeli i gibi yasal mevzuattan kaynakl
yükümlülükler gere i yetkili kamu kurum/kurulu lar na, finansal riskleri de erlendirmek amac yla arac
finans kurulu lar na, denetim süreçlerinin yürütülmesi amac yla ba ms z denetim firmalar na, mesleki
e itim hizmeti veren arac e itim kurumlar na, i ortaklar m za, gerçek ki iler veya özel hukuk tüzel
ki ileri, i tirakler, hissedar, topluluk irketleri, tedarikçilere ve i süreçlerimizde destek ald m z
yerel/uluslararas kurulu lara, hukuki dayanaklar ve r zan z çerçevesinde aktar labilecektir.

Ki isel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Ki isel verileriniz irket taraf ndan farkl kanallarla ve farkl hukuki sebeplere dayanarak ticari
faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amac yla toplanmaktad r. Dijital ortamlarda elektronik
yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâ t üzerinde verileriniz toplanmaktad r. Ticari süreçlerin yürütülmesi
faaliyetleri çerçevesinde; Sipari formlar , Mü teri bilgi formlar , ade formlar , tedarikçi bilgi formlar ,
ileti im bilgi formlar , sat n alma talep formlar , cari kart aç l formlar di er ticari belgeler, ödeme

bilgileri, k ymetli evraklar, aday ba vuru formlar , ikâyet/talep/ileti im formlar , görevlendirme ve
zimmet formlar gibi yaz l belge/formlar ile yapt n z bildirimler arac l yla sözlü, yaz l veya
elektronik ortamda olmak kayd yla tamamen veya k smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kay t
sisteminin parças olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtd
i tiraklerimiz, hissedarlar, i birli i
yapt m z program orta kurum ve kurulu lar, resmi kurumlar, di er 3.ki iler de dâhil olmak üzere
Brenntag Kimya Tic. Ltd. ti. d ndan da elde edilebilecek ekilde çe itli yöntemlerle toplamaktad r.

KVK Kan n n n 11. maddesinde Sa lan Haklar n
Ki isel veri sahipleri olarak, haklar n za ili kin taleplerinizi, i bu Ayd nlatma Metninde a a da
düzenlenen yöntemlerle irkete iletmeniz durumunda irket talebin niteli ine göre talebi en k sa sürede
ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçland racakt r. Ancak, Ki isel Verileri Koruma Kurulunca
bir ücret öngörülmesi halinde, irket taraf ndan belirlenen tarifedeki ücret al nacakt r.
Bu kapsamda ki isel veriler ile ilgili hem irket hem de birlikçi a)Ki isel veri i lenip i lenmedi ini
ö renme, b)Ki isel verileri i lenmi se buna ili kin bilgi talep etme, c)Ki isel verilerin i lenme amac n
ve bunlar n amac na uygun kullan l p kullan lmad n ö renme, ç) Yurt içinde veya yurt d nda ki isel
verilerin aktar ld üçüncü ki ileri bilme, d) Ki isel verilerin eksik veya yanl i lenmi olmas hâlinde
bunlar n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap lan i lemin ki isel verilerin aktar ld
üçüncü
ki ilere bildirilmesini isteme, e) KVK Kanunu’nun ve ilgili di er kanun hükümlerine uygun olarak
i lenmi olmas na ra men, i lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas hâlinde ki isel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap lan i lemin ki isel verilerin aktar ld
üçüncü ki ilere bildirilmesini isteme, f) lenen verilerin münhas ran otomatik sistemler vas tas yla
analiz edilmesi suretiyle ki inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç kmas na itiraz etme, g)Ki isel
verilerin kanuna ayk r olarak i lenmesi sebebiyle zarara u ramas hâlinde zarar n giderilmesini talep
etme haklar na kar l kl sahiptir.

Veri Sor ml s

e lgili Ki i Bilgi Talep Y ntemleri

KVK Kanunu gere i yukar da belirtilen haklar n z kullanmak ile ilgili talebinizi, yaz l veya Ki isel
Verileri Koruma Kurulu’nun belirledi i di er yöntemlerle ve a a da belirtilen kanallar ile irkete
iletebilirsiniz.
lgili ki i olarak hak taleplerinizi, yaz l olarak kimli inizi tespit edici gerekli belgeleri de sa layarak
irkete iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, irkete KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsam nda
yapaca n z ba vurular n sa l kl ve h zl ekilde yönetilmesi için, www.brenntag.com/tr-tr/ adresinde
Ki isel Verilerin Korunmas ba l alt nda “ lgili Ki i Bilgi Talep Formu” belgesini kullanman z ,
talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimli inizi tespit edici gerekli belgeleri de sa layarak
bizzat elden ya da posta yolu ile yap lmas n öneriyoruz.
Ayr ca, birlikçi, ilgili ki i bilgi talep formunu brenntagkimya@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik
imzal olarak ya da çevrimiçi kullan c olarak kvkk@brenntag.com.tr üzerinden yine bizlere talebinizi
iletebilir.
Ba vurular , 6698 Say l Ki isel Verilerin Korunmas Kanunu’nda ve Ki isel Verileri Koruma Kurumu
taraf ndan belirtilen ve daha sonra belirlenecek yöntemlerle, “ lgili Ki i Bilgi Talep Formu” ile yaz l

olarak taraf m za iletebilir. irket, bu metinle birlikçi’den KVKK kapsam nda yukar da belirtilen tüm
hususlar dahilinde r za alm ve ayd nlatma yükümlülü ünü yerine getirmi tir.
U

ma l k Hallerinde

lenecek Yol

Bu i bu sözle me ve ayd nlatma metninin yorumunda ve i bu sözle me sebebiyle ortaya ç kacak olan
tüm uyu mazl klarda stanbul Merkez Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku
uygulan r.
bu sözle me ....../....../......... tarihinde Taraflar n kar l kl mutabakat ile tanzim olunmu ve Taraflarca
okunup maddeler üzerinde mutab k kal narak ve de yetkilileri taraf ndan imzalanarak yürürlü e
konulmu tur.
EK 1: lgili Ki i Bilgi Talep Formu

irket
Brenntag Kimya Ticaret Ltd. ti.
Ekinciler Caddesi Muhtar Sokak No:1 Kavac k, Beykoz, stanbul
mza

birlikçi
...........................................................................................................
...........................................................................................................
mza

