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KRONOSPAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(“KRONOSPAN”)
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA
ZİYARETÇİ/ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT
AYDINLATMA METNİ

Biz, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nidakule Ataşehir Kuzey Sitesi No:3/140 Ataşehir /
İstanbul adresinde yer alan KRONOSPAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(“KRONOSPAN”) olarak, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu
Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği
şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve
işlediğimizi bildiririz.

Şirket ziyaretçisiyseniz;
Tarafımızca ziyaretçilere ve çalışanların aile ve yakınlarına ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel
verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Verisi
Güvenliğin sağlanması için ad-soy ad, TC Kimlik no gibi kimlik belgenizde yer alan kişisel
verileriniz işlenmektedir.
İletişim Verisi
Güvenliğin sağlanması ve takibin yapılabilmesi için telefon numarası veriniz işlenmektedir.
Görsel ve İşitsel Veri
İşyeri ortamında bulunduğunuz sırada kamera kayıtlarının alınması suretiyle görsel veriniz
işlenmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri
Kimlik belgenizdeki din hanesi ile ehliyetteki kan grubu bilginiz fotokopi alınması suretiyle
işlenmektedir.
Diğer Veriler
Güvenliğin sağlanması için işyerinde ziyaret edeceğiniz kişi ile işyerine giriş ve çıkış saatlerinize ait
verileriniz işlenmektedir.
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KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Şirket’imizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü
ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve
tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi tarafımıza sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla
topluyoruz.

ZİYARETÇİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI
Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri
kapsamında haklarınıza halel getirmeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki
sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.


Ziyaretçilerin takibinin yapılması



Şirket, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması



Acil durumlarda iletişime geçilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve
herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
İşyeri bina yönetimi tarafından yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve ziyaret sırasında
yukarıda belirtilen şekilde alınan kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla işyeri bina yönetimi
tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.
Gümrük yetkilisiyseniz;
Tarafımızca ziyaretçilere ve çalışanların aile ve yakınlarına ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel
verileriniz aşağıdaki gibidir:
Kimlik Verisi
İthalat ve ihracat faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla ad ve soy ad bilginizi işlemekteyiz.
İletişim Verisi
İletişim kurabilmek amacıyla telefon numaranız ve gümrük ofisi adresinize ait kişisel verileriniz
işlenmektedir.
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KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?
Gümrük işlemlerinin takibi için yukarıda belirtilen kişisel verileriniz tarafınızdan elde edilmekte ve
işlenmektedir.
ZİYARETÇİ VERİLERİNİN İŞLENME AMAÇLARI
Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri
kapsamında haklarınıza halel getirmeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki
sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.


İthalat ve ihracat faaliyetleri



Nakliye gümrük işlemleri



Nakliye firmasının ithal ürün taşıyan aracı gümrüğe girdiğinde gümrük işlemlerinin
yapabilmesi.



Gümrükçü detaylarının nakliyeciye bildirmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve
herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Verileriniz nakliye işlemlerinin yapılabilmesi, gümrükçü ile nakliyecinin iletişim kurabilmesi ve
Lojistik departmanının ilgili ithalat dosyasını takip edebilmesi için ilgili nakliye firmasına
aktarılmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
Kişisel verileriniz işyeri denetim ve yönetim idaresinin gerçekleştirilebilmesi amcıyla iştirak ve bağlı
ortaklıklarımız olan Avusturya Kronopan’ın ilgili sunucularına aktarılmaktadır.
HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile
ilgili;


Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek,
buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.



Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
öğrenebilirsiniz.



Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını
öğrenebilirsiniz.
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Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış
olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.



Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini
(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha
talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre
tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz
ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.



Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha
talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.



Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin
sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.



Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’de
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan
başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’in
5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:


Yazılı ve imzalı olarak



Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile



Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile



Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak
Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun
size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek
doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin
Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka
bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini
isteyebiliriz.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mersis No: 0769000663100019
İletişim Linki: https://tr.kronospan-express.com/tr/contacts
Veri Sahibi Formu: http://kronospan-express.com/static-pages-content/tr/basvuru-formu.pdf

KRONOSPAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Merkez Adresi:
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nidakule Ataşehir Kuzey Sitesi No:3/140 Ataşehir / İstanbul

