KULLANICILARIN
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA
AÇIK RIZA BEYANI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza beyanının,
bilgilendirmeye, belirli bir konuya ilişkin ve özgür iradeye dayalı olması gerektiği
belirtilmektedir.
Şirketimiz Dardenia Fish and Bread A.Ş. (“Dardenia” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin
kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu rıza metni ile söz konusu Kanun uyarınca
müşterilerin Dardenia tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık
rızalarının temini hedeflenmektedir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi ile 6/3 maddesinde yer alan
kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Dardenia tarafından kişisel
verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza
gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri
sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel
prensiplere uygun veri işlenmektedir.
Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri Dardenia tarafında 6698 sayılı Kanun kapsamında
Kullanıcı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nin 2. Bölümü’nde belirtilen
amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; Müşteri
ilişkilerinin yürütülmesi, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış kayıtlarının sistemde
açılması, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili
süreçlerin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali işlemlerin
yürütülmesi ile ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması,
şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, kullanıcıların yeni ürünlerden ve kampanyalardan
haberdar edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin
temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve bu kapsamda araç test sürüşlerinin
düzenlenmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle
iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda
işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla
paylaşılabilecektir.
Dardenia Fish and Bread A.Ş.’ye ait olan www.dardenia.com.tr internet sitesine yapmış olduğum
ziyaret nezdinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kimlik
bilgisi ve iletişim bilgisi gibi kişisel verilerimin, Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve
kapsam çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına, bu kapsamda yurtdışına aktarılmasına,
silinmesine, anonim hale getirilmesine ve sair surette işlenmesine ve muhafaza edilmesine özgür
irademle açık olarak rıza gösterdiğimi beyan ederim.

TEBLİĞ EDEN:

TEBLİĞ ALAN:

