
CANPAK KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu ve düzenlemelerine ilişkin Verilerin 

Korunması Kanunu’nda geçen veri sorumlusu tanımlaması ile işlediğimiz verilerin 

güvenliğine verdiğimiz önemi ve verilerinizin güvenliğinin sorumluluğunda 

faaliyetlerimizi sürdürmeye çalıştığımızı paylaşmak ve bu doğrultuda 

bilgilendirmek isteriz.  

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Amaç şirketleri ilgilendiren kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yine sizlere 

sunulacak hizmetlerde kullanılmak üzere KVKK kapsamında nitelendirilen 

bilgilerinizi kaydetmek, evrak üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek 

iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat 

uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama, 

bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamında 

hizmetleri yerine getirebilmektir. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Şirket nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun 

ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya 

kuruluşlarla; diğer hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde 

aktarılabilecektir. İş dolasıyla bilgileriniz gerekirse, yürürlükteki yasaya göre 

olmak şartıyla bilgilerinizi verilerinizin yurtdışında bulunan sunucularımızda ve 

diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları veya veri işlemcileri şirketlere aktarılacaktır. 

Bu açık izni vererek bilgilerinizin anlatıldığı şekli ile aktarımını kabul edersiniz. 

Kişisel Verilerin Toplanması 

Kişisel verileriniz ilgili kanun maddesi ve ilgili mevzuat gereği şirket işlemlerinize 

ilişkin tüm beyanname, bilgilendirme ve sair belgelerle elektronik bildirimleriniz 

şirket, yerel hizmet birimleri, web sayfası, iletişim formları, uygulamalar, 

aramalar, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli kanallarla 

toplanmaktadır. 

 



Kişisel Verilerin Saklanması 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanun’unun 5. Maddesi 

kapsamında toplanacak ve saklanacaktır. Yine ilgili kanun ve mevzuat gereği olan 

süreler kadar saklanma süresi boyunca muhafaza edilecektir. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

Şirketimize başvurmak koşuluyla haklarınız; 

 İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

 İşlenmişse bilgi talep etme, 

 İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme, 

 Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

 KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok 

edilmesini isteme, 

 (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın 

giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

İlgili haklarınıza istinaden taleplerinizi Veri Sorgulama Başvuru Usul ve Esasları 

Hakıında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine göre yapabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 


