
 GİZLİLİK POLİTİKASI

Sayın Website Kullanıcısı,

Haka Turizm Gıda İşletmeleri A.Ş. Şirketi olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem

vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, sizleri kişisel

verilerinizin işlenmesi, korunması ve haklarınız konusunda bilgilendirmekteyiz.

Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri, bireyin şahsi, mesleki ve ailevi özelliklerini gösteren, o bireyi diğer bireylerden ayırmaya

ve niteliklerini ortaya koymaya elverişli her türlü bilgidir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan

yollarla ilk defa elde edilmesiyle başlayan bir süreç ve devamındaki her türlü işleme, veri işleme

olarak tanımlanır. Web siteyi ziyaretleriniz kapsamında giriş-çıkışlarınız, IP adresiniz, çerez bilgileriniz

işlenmektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

● Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

● Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

● Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

● Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

● İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

● Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

● Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

● Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi. 

Kişisel Verilerin Aktarılma Durumu 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün

önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,

tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, yönetim kurulu üyeleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile

mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verileri talep etmeye yetkili kamu kurumu veya kuruluşları
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ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir. Web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri yurtdışı alıcı

gruplarıyla paylaşılmamaktadır.

İlgili Kişi Hakları Nelerdir?

6698 sayılı KVKK uyarınca, aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

i. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesine ilişkin aydınlatma metnimizi incelemenizi rica ederiz.

Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından

belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapabiliriz.

Ek bilgi taleplerinizi info@hakagurme.com adresine iletebilirsiniz.
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