İLETİŞİM FORMU DOLDURANLAR İÇİN
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni
Alp Özler Uluslararası Nakliyat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. kişisel verilerinizin hukuka uygun
olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla
mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Bu Aydınlatma Metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun 10. maddesi gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları,
paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde
bilgilendirmektir.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca,
Alp Özler Uluslararası Nakliyat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, iletişim
formu dolduran veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslarına
ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Unvan
Telefon Numarası
E-posta Adresi
İnternet Adresleri
Posta Adresi

Alp Özler Uluslararası Nakliyat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
0312 399 3300
alpozler@hs03.kep.tr
www.alpozler.com.tr
Dağkaya Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:432
Saray-Kahramankazan / ANKARA

2. Kişisel Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep
Kanun uyarınca, veri sorumlusu Şirket olarak şahsınıza ait olan kişisel verilerinizden;






Ad
Soyadı
E-posta Adresi
Cep Telefonu
Mesaj Konusu

bilgilerinizi işlemeyi talep ediyoruz.
Bu verileriniz; sizinle iletişime geçilmesi, talep ve şikâyet mesajlarınızın değerlendirilmesi
amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve
yukarıda verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.
3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kanun’un 8. maddesine uygun olarak kişisel verileriniz; İşbu Aydınlatma Metni’nin 2.
maddesinde yer alan amaçlarla;
Yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, hizmet sağlayıcı firmalar ve
yetkilileri, çağrı merkezi hizmet sunucuları, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ve iş
ortakları, sözleşmeli hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile
paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması söz konusu değildir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz internet adresimizde yer alan sayfadan, tarafınızca yapılan başvuru
vasıtasıyla toplanmaktadır.
6. Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları
İlgili Kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden
Şirketimize iletebilirsiniz:
E-posta Adresi
İnternet Adresleri
Posta Adresi

alpozler@hs03.kep.tr
https://www.alpozler.com.tr
Dağkaya Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:432
Saray-Kahramankazan / ANKARA

İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz Şirket tarafından, en kısa sürede ve
nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.
İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

