AL KARAL GIDA SANAYİ MAMÜLLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL
VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Al Karal Gıda Sanayi Mamülleri Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak site ziyaretçilerimize ve müşterilerimize
ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, yasal mevzuata ve Kişisel Verileri
Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Değerli portal ziyaretçisi, bu aydınlatma metninin
amaçlarından biri şirketimize ait olan ve tarafımızca yönettirilmekte olan www.alkaral.com.tr adresinde
yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak
aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca portalın kullanımı ile ilgili olarak Şirket
tarafından toplanan ve ziyaretçilerin açık rızaları ile portala girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri,
işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında siz değerli ziyaretçileri bilgilendirmektir.
Gizlilik ve Çerez politikamızda ayrıca site içerisinde yer almakta olup Kişisel Verileri Koruma Kanunu
bağlantısından ulaşabilirsiniz.
1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“Kanun”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Al Karal Gıda Sanayi Mamülleri
Ticaret A.Ş. (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu”
sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve
üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.
2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket’e ait internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve/veya portal üzerinden ulaşılan
hizmetlerden birini kullandığınızda; internet sitemizde yer alan mail adreslerimize gönderilen sorular, ürün
ve hizmetler ile ilgili bilgi,fiyat teklif talepleri vb. mesajlar, telefonla yapılan aramalar ve internet sitemizde
yer alan bilimum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirket’in
faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun ve işbu Aydınlatma
Metni’nde belirtilen hukuki sebeplere, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
çerçevesinde toplanabilmekte, işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz;
● Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
● Doğru ve gerektiğinde güncel,
● Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
● İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
● İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme kurallarına uygun şekilde, aşağıda yer alan faaliyetler ile bağlantılı olarak işlenecektir.
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;
Hizmet Sunmak : Web sitesi üzerinden sağladığımız tüm hizmetlerin sunulması ve şirket ticari
faaliyetlerini yürütmek.
Sitemize Erişimi Sağlamak : Portal ve/veya mobil cihazlardan web sitemize erişiminizin sağlanması.

Tanıtım,Pazarlama ve İş Geliştirme Faaliyetleri : Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin
tanıtımını, reklam ve pazarlamasını yapmak, web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, Web portalımızı
daha kolay kullanılır hale getirmek, pazar araştırması yapmak, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
yürütülmesi
4)İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin
aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;
● Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde
yürütülebilmesi,
● İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin
iyileştirebilmesi,
● Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam‐tanıtım, promosyon, satış ve
pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
● Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca geliştirme çalışmaları
yapılabilmesi,
● Şirket tarafından iş ilişkisi kapsamında sözleşme kurulması ve her türlü ifa yükümlülüğünün
icrası; üretim planlama ve firma tanımlamaya ilişkin süreçlerinin yürütülmesi,
● Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Kişisel verileriniz, Kanun’la uyumlu olmak üzere; Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, İştirak Şirketlerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu
kurumlarına aktarılabilecektir.

5)

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklara
sahipsiniz;
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili düzeltme
işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu
kapsamda;
● Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
● İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

● Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
● Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması,
● hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
● Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı
dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:
● Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak
kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle
ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
● Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik
gibi amaçlarla işlenmesi.
● Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
işlenmesi.
● Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik
güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
● Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

6) Veri Sorumlusuna Başvuru ve Hakların Kullanılması :

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Şirket’e başvurabilecektir. Başvuruların açık ve
anlaşılır bir dille yazılması ve talebinizi içermesi zorunludur. Başvurular, açıklandığı şekilde talepte bulunan
tarafından yazılarak Şirket’imize iletilebileceği www.alkaral.com.tr adresindeki form doldurularak, ilgili veri
sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
● Yazılı talebinizin ve/veya formun ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli
taahhütlü mektupla “Maltepe SB Mah. Çam Sokak No:4 İzmir Serbest Bölgesi Menemen/İzmir
-Türkiye” adresine iletilmesi,
● Yazılı talebinizin ve/veya formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen
güvenli elektronik imza ile imzalanarak alkaral@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile
gönderilmesi,
şeklindedir.
Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi
talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru
yöneltebilir. Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri
sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri
sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda
bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Veri sahibi başvuruları
kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen
ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.*
*10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on
sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep
edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

