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1. Girig
ANL Grda San. ve Tic, A,$.
Kanunu ("Kanun") uyaun ca,

'ANL Grda") olarak 6698 Sayrh Kigisel Verilerin Korunmasr
isel ve'ile'in hukuka uygun olarak korunmasr ve i$renmesine

azami cinem veriyor, ttim planla

ve faaliyetlerimizde bu <izenle hareket ediyoruz. ANL Grda
olarak, kigisel verilerin k
mda insana verdigirniz de[eri temel ahyor olmamz sebebiyle
kiqisel verilerin korunmasma i gkin gerekli olan ttim idari ve teknik tedbirleri alarak,
kiqiscl

verilerinizi

agafir da agrkl

andrfr

ilde ve mevzuat gergevesinde iglemekteyiz.

Bu metinle Kanun'un 10. m
sizleri; veri sorumlusu ve te

inden dofan aydrnlatma yrikdmhiliiirimiiz kapsamrnda,
ilcisinin kimligi, iglenen kigisel verileriniz, iqlenen kigisel
verilerinizin hangi amaglarla i lenece$i, kigisel verilerinizin toplanma ycintemi ve hukuki
sebebi, iglenen kigisel verilerini in kimlere ve hangi amaglarla
akfanlabileceff, haklanfiiz ve
baglruu hakklnln istisnalan
nda b il gilendi rmeyi ve aydrnlatmayl ama g lamaktay

v.

2. T'anrmlar
Agrk Rrza: Belirli bir konuya ili

ilgli fipi:

in, bil gilendirilmeye dayanan ve

oz

gt' iradeyle

agrkranan nza,

Kigisel verisi islenen

kiei,
Kipisel Veri: Kirnligi belirli ve belirlenebilir gergek kigiye iliqkin
her ttirlii bilgi.
Kigisel Verilerin iplenmesi: igisel verilerin tamamen veya krsmen otomatik
olan ya da
herhangi bir veri kayrt sistemi in pargasr olmak kaydryla otornatik
olmayan yolrarla elde
edihnesi, kaydedilmesi,
lanmasr, rnuhafaza edihnesi, defigtirilmesi, yenid.en
dtizenlenmesi, agrklanmasr,
lmasr, devralmmasr, elde edilebilir hOle getirilmesi,
struflandnlmasr ya da kullanr
n engellerunesi gibi veriler rizerinde gergekleqtirilen her
tiirlii iqlem.

Kurul; Kiqisel Verileri Koruma

lu.

Veri iqteyen: Veri sorumlusunu verdifi yetk'iye dayanarak onun adrna kiqisel
verileri igleyen
gergek veya trizel kigi.

Veri Sorumlusu: Kiqisel v
sisterninin kurulmasrndan ve

3. Veri Sorumlusu ve Tems
Kanun uyannca, kigisel verile
agft lanan kapsanrda i glenebihne

4. iglenen Kiqisel Veriler

n iqleme amaqlannr ve vasrtalarmr belirleyen, veri kayrt
tilmesinden sorumlu olan gergek veya ttizel kiqi.

veri sorumlusu olarak ANL Grda tarafindan agafrda
ANL Grda'nrn irtibat kiqisi, yriksel yILMAZ' drr.

ANL Grda tarafindan,

kigisel veriler iqbu metinde belirtilen amaglar ve igleme qartlan
dofrultusunda i q I enebi lmektedi , iglemeye konu kiqisel veriler'qunlardrr:
a. Kimtik Verileri: Ad
aile srra no, cilt no, cinsiyet, crizdanrn veriliq necleni,
ciizdimrn verilig tarihi, c
n verildi$i yer:, dolum tarihi, dofiurn yeri, medeni hal,
niifur;a kayrth oldugu il, iifisa kayth oldufu ilge, ntifusa kayrth oldulu rnahalle/koy,
sed no, T,C. kimlik no,
ruk, difer- evlenme tarihi, diger oltim tarihi.
b. iletiqim Verileri: Tele nulnarasl, e-mail adresi, adres. c. Finans Verileri: Banka
bilgileri

d. Efitim Verileri: Egiti
e. Hukuki iqlem: Adli

durumu, yabancr dil bilgisi, kurs ve sertifika verisi.
mlarla yazrqmalardaki bilgiler, clava dosyasrndaki bilgiler,

icra Dosya Bilgileri
Fiziksel Mekfin Gii
i: Kamera kaydr.
D
Giirsel ve igitsel Veri: oto$raf
E
h. Mtiqteri iplem: Fatura,
gek bilgileri,
il
Mesleki Deneyim: Mes g1
6zliik: Ozgegmiq bilgi i, son igi.
J
k Sa[hk: Kigisel safihk bi ileri, kan grubu bilgisi.

t.

l.

Difer imza:lmza
Difer Referans Bilgisi:
Difer Beden Bilgisi:
o. Difer Meslek: Sicii no
p. Di[er Cercz: Cerez
m.
ll.

rans bilgisi

bilgisi

5. Kipisel Verilerin Hangi Am la i;lenecefii
Kigisel verileriniz, ANL Grda
qisel verileri iqleme ve Koruma politikasr'nda (politi.ka 'v,
www.anlgida.com,tr internet sit 'inden ulctpubilirsirdz) belirtilen
ilkelere ve ilgili mevztatta
yer alan usul ve esaslara uygun Iarak, Kanun'un 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kigisel veri
igleme qartlan dofmltusunda iglenebilmektedir. ANL Grcla tarafindan
usuhine uygrin
yontemlerle toplanan kigisel
ileriniz iq ilipkisi, iirti', hizmet veya tica'i faaliyetler
kapsamrnda veya sizlerle olan iger iligkiler ddhilinde,
iqlenmererini gerektiren agalrdaki
amaqlar gergevesinde, bu amaq la baflantrh, slnlrh ve
olqiilii gekilde, genel ilkelere uygun
olarak iqicnebilmekte ve saklana ilmektedir. Kigisel verilerin
iglenme amaQlarrt
siireglerinin yiiriitiilmesi
ttan kayn akl yiikiirn I tihikleri n yerine getiri lmesi
in planlanrnasr
yurutulmesl
iitiilmesi
in ytirtitrihnesi
rtitiilmesi
in ytiri.itiilmesi
ynaklann grivenlifiinin temini
i / denctimi

Mal ve hrzmet satrn alr stireglerinin yiinitti hnesi
Ticani faaliyetlerin yi.irti hnesi
$irkct iqi faaliyctlcrinin ytirtitiilmcsi
Gorevlendil'me sriree
Sozllgme stireglerinin
Sigorrla faal iyctlcrinin
Mallhizmet satrn alun s
i9 siirekliliginin safila
Talep ve gikayetlerin ta
ileti 9im faaliyetlerinin
Fiziksel mek6n giivcnli
Qahqanlalrn kiqisel veri
aydurlatrhnasr

nirr yiir rittihnesi
ritiihnesi
riittilmesi

lerinin yiiriitiilmesi
asr faaliyetlerinin ytirtitiil mesi

ibi
riitrihnesi
inin temini
ile ilgili bilgilendirilmesi ve girkette iqlenen veriler ile ileili

lerinin yiirtitiilmesi
i

reglerinin Ytiriitrilmesi
aaliyetlcrinin Yiiriiti.ilmesi

6. Kigisel Verilerinizin Topla ma Yiintemi Ve Hukuki Sebebi
Kigisel verileriniz, ANL Grda
ndan tamamen veya krsmen otornatik yollarla ya da veri

kayrt sisteminin pargasr olmak ydryla otomatik olmayan ycinternrerre
elde edilebihnektedir.
Bu kapsamda; tarafinrzca teslim ilen bilgi ve belgelerle, e posta. yazl$ma,
faks, mesaj, kargo,
aranra gibi i)etigirn araglarryla, goriintii kaydryla, referans yonte'riyre,
www,anrgida. corn.tr
internet sil.emiz aracrhfilyl
internet sitenrizde uygulanan gerezler yoluyla
(www, anl gi da. colt,tr intc rne t
yayrnlunan qerez politikctmtzda berirlenen usul ve
"itniztle
esaslara uygun olarak,), kigisel
ileriniz yazilr veya sozl[i olarak, fiziki ve elektro'ik yollarla
toplanabihnel<tedir.

,

Bu rnetnin 5 no'lu bohimrinde
6. nraddesinde belirtilen; kanunl

lirtilen amaqlarla toplanan kiqisel verileriniz, Kanun'u' 5. ve

a agrkqa ongciriihnesi, scizleqmenin kurulmasl veya
ifasr igin
gerekli olmasr, hukuki ytiktiml iiJ
yerine
getirilmesi
iEin zorunlu olmasr, veri sorumlusunun
fiiin
me$ru menfaatinin ohnasr, bir
n tesisi, kullanrlmasr veya korurunasr iqin zoru'lu ohnasr
hukuki sebepleriyle iqlenebihn
ve aktanlabihnektedir.

7. Iq.lenen Kigisel Verilerinizin limlere ve Hangi Amaglarla Aktanlabilecegi
Kigisel verileriniz ANL Grda
rndan, Kanun'un 8. ve 9. rnadclesinde belirtilen veri
aktarma
ve igleme gergevesinde; hukuk ip inin takibi ve
yetkili
kigi,
kuum ve kururuslara
1'rirtitiilmesi,
bilgi verilmesi, ig faaliyetlerinin inittil rn es i, malI hizmet s al.r q siire g
lerinin yiirrittilmesi, I oj is tik
faaliyetlerinin yrinittilmesi, mal ve hizmet satrn ahm
stiLregrerinin yrirtittilmesi. finans ve
muhasebe i gler:inin ytinitiilm esi,
hganlar igin iq akdi ve mevanattan kaynakrr ytikiimrriliiklerin
yerine getirilmesi, sigorta faali lerinin ytirtiti.ilmesi,
siizleqrne stireglerinin y tiriitiilmesi,
laaliyetlerin rnevzuata uygun yii
i amaglan dAhilinde; adli rnakamlara, yetkili karru
kurum ve kuruluqlanna, avuka
mi.iqteriye, tedarikgiye, i'u-iin veya hiz'ret sallayrclya
ve

Kigisel Verileri Koruma Kurul 'na ve
ved aktanm r yaprlabi lmektedi

trre

gi difer

ilgili kamu kunun ve kuruluqlara,

8. Haklarmrz
ilgili kiqi olarak, Kanun
nda belirlenen agalrdaki haklara sahipsiniz.
Haklarmrza iliqkin
taleplerinizi ANL Grda intern sitemizde yer
alan "Verj Sorumlusuna Bagwru Fomu,, nu
doldurarak veya Kurul'un beli yecegi diler yrintemlerle
ANL Grda,ya posta yoluyla, e-posta

yoluyla, noter kanahyla veya :zat elden teslim
ederek iletebilirsiniz. Bagwrunuzun aQrk ve
anlaqrr bir gekilde olmasrna. ki lik ve ad'es
bilgilerinizin do!ru ormasrna dikkat ediniz. ANL
Grda, talebin niteligine gore
n'un 13, maddesi uyannca en krsa siirede ve en geg
30 grin
igerisinde talebjnizj ticretsiz
rk sonuglandrracaktrr, Ancak, iqlemin ayrrca bir rnaliyeti
gerektirmesi halinde Kurul ta findan
belirlenen tarifecreki iicret ahnabilir. Kanun,un
11,

maddesi uyannca talep ve

a. ANL Grda'nrn hakkrnzda
ilipkin bilgi talep edebilirsi
b. Kiqisel verilerinizin islenrne

veri igleyip iqlernedifini ofirenebilir, iqlenmie ise buna
nr ve

cigrenebilirsiniz.

bunla'n amaclna uygun kullanirrp kullanrlmadrfrnr

c. ANL Grda tarafindan, iqlern

olan kiqisel verilerinizin eksik veya yanhg igrenmig
olmasr
halinde bunlann diizeltilmesi talep edebilirsiniz.
d. Kigisel verilerinizin yurt igi e veya yurt drgrndaki
bir kigi/kuruma aktanrrp aktarrlmadr$rm,

aktanlyorsa aktanlan kisi

dtizeltilmesini ve kigisel veri
e. Kigisel verilerinizin Kanun' a
sebeplerin ortadan kalkmasr

f.

aktanldrlr riqtincii kipilere d.e
iqlenen verilerin mtinhasran

I

verilerinizin eksik veya yanhg olmasr halinde
bunlann

in aktanldrgr iigrincii kigilere bildirilmesini
talep edebilirsi'iz.
'gun olarak iqlenmiq olmasma ra$men, iglenmesini
gerektiren

bebiyle silinmesini veya yok edilmesini ve
kisisel verilerin
inizin bildirihnesini talep edebilirsiniz.

ik sistemler vasrtasryla analiz edilmesi suretiyle
sizin
aleyhinize bir sonucun ortava il<masma itiraz
edebilirsiniz.

g. Kigisel verjlorin kanuna
zar ar rnLzrn gider.ilmes

a

m olarak iglenrnesi sebebiyle

ini talep :debilirsiniz.

zarara u$ramamz halinde.

9. Bagvuru Haklqnrn istisnala
Kanun'un 28. rnaddesinde.
belirlenmigtir. Buna gore agafr
a. Kiqisel verilerin resmi istatisti
istatistik gibi amaglarla i

b. Kigisel verilerin

milli

sa

rnilli

grivenli$i, kamu gtivenligini, kamu drizenini,
ekonomik grivenli$i, cizel ha
m gizlilifini veya kiqilik haklannr ihlal
ermemek ya da suq
tegkil etmemek kaydryla sanat,
e debiyat veya bilirnsel amaglar
la y a daifade cizgrirhi$ti
kapsamrnda iqlenmesi,
Aynca i1gili kiqinin kendisi tarafi
alenileqtirdili kiqisel verilerinin, ANL Grda
tarafindan
iglenmesi halinde, Kanun,un 2g.
inin 2. fikrasr uyaflnca, zarafln giderilmesini
talep
Layr,

etme hakkr hariq olmak tizere Kanun'un
miimkiin olmayacaktr.

1

1. maddesinde belirtilen hakiardan yararlanmasr
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