KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz;
“Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 Kat:4 Daire:16 Levent Beşiktaş – İstanbul / Türkiye” adresinde
mukim veri sorumlusu Alkaş Perakende Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“ALKAŞ”) tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
a)

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ALKAŞ ile Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi (MedyaMarkt) ve MedyaMarkt’ın ajansı
olan Hackquarters Startup Accelerator’ın işbirliği ile düzenlenen konferans kapsamında
toplanan kişisel verileriniz, ALKAŞ’ın yönlendirdiği iş ortakları tarafından 22.10.2021 tarihli
online olarak gerçekleştirilecek Canlı Yayın duyurularının yapılması, Canlı Yayında konuşulan
hususların ilgili kitlelere ulaşması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama, duyuru,
reklam ve kampanyalardan haberdar edilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde konferansımıza katılım talebiniz uyarınca
işlenmektedir.
b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verilerin işlenme amacı, verilerin aktarılma amacı ile paralellik göstermektedir. Kişisel
verileriniz; işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;
organizasyondan sorumlu Alkaş Perakende Hizmetleri Tic. A.Ş. ile açık rızanıza bağlı olarak
Alkaş’ın yurt dışı veya yurt içinde yerleşik iş ortaklarına, webinar faaliyetleri kapsamında
işbirliği yaptığı ve/veya hizmet aldığı şirketlere, duyuru yapılması ve ilgili kişilerin webinardan
faydalanabilmesi adına Alkaş ve webinar faaliyeti kapsamında işbirliği yaptığı şirketlerin
internet sitesi ile kurumsal sosyal medya hesaplarına, kamuya açık platformlara,elektronik
ticari ileti almak istemeniz halinde hizmet aldığımız entegratör firmalara, www.alkasplatform.com ve bulut bilişim hizmeti aldığımız kayıt sistemlerimize KVKK’nın 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde konferansa
başvurmanız neticesinde aktarılabilecektir.
c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz webinar faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla webinar hizmeti aldığımız
programların kayıt imkânları ve tarafınızca e-posta ile iletilen bilgiler uyarınca tamamen veya
kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak elektronik ortamda
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toplanmaktadır. Kişisel verileriniz konferansa katılım talebinizin işleme alınması neticesinde,
KVKK’nın 5/2/c maddesinde düzenlenen sözleşmenin ifası istinası uyarınca işlenmektedir.
Verilerinizin webinara ilişkin duyuru yapılması ve ilgili kişilerin webinardan faydalanabilmesi
adına Alkaş ve webinar faaliyeti kapsamında işbirliği yaptığı şirketlerin internet sitesi ile
kurumsal sosyal medya hesaplarına kamuya açık platformlara, yurt içinde ve yurt dışında
mukim iş ortaklarımıza aktarılması ve/veya pazarlama, reklam, duyuru amaçlarıyla haberdar
edilmeniz KVKK m.5/1 uyarınca açık rızanız olması halinde gerçekleşmektedir.
ç) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi uyarınca,
veri sorumlularından herhangi birine başvurarak aşağıda belirtilen adreslerine posta ile veya
info@alkas.com.tr adreslerine e-posta ile gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz. Şirketler
talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketler
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu
kapsamda kişisel veri sahipleri;
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

•

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

•

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

•

6698 sayılı Kanun 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,

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla
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