
EMEK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

 YARIŞMA VE ETKİNLİKLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu  aydınlatma  metni,  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanununun  10.  maddesi  ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında  veri  sorumlusu  sıfatıyla  EMEK  YAĞ  SANAYİİ  ANONİM  ŞİRKETİ  (“Şirket”)
tarafından hazırlanmıştır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ TALEP EDİLMEKTEDİR?

Şirketimizce düzenlenecek yarışmalarda; yarışmacıların kimlik (adı-soyadı) ve iletişim (e-posta
adresi ya da telefon numarası) bilgileri, sosyal medya hesap adları ile yarışmada katılımcıların
ödül kazanmaları durumunda ise kimlik (adı-soyadı), iletişim (adres, telefon numarası, e-posta
adresi) bilgileri talep edilmektedir.

BU VERİLERİ NEDEN İSTEMEKTEYİZ?

Şirketimizce  düzenlenen  yarışma  ve  etkinlikler  için  talep  edilen  kişisel  veriler;  pazarlama
analizi  ve çalışmalarını  sürdürmek, reklam ve kampanya çalışmaları doğrultusunda müşteri
memnuniyetini  artırmak,  firmaya  ve  ürüne  bağlılığı  yükseltmek  ve  katılımcıların  ödül
kazanması halinde ödülün teslimatını gerçekleştirebilmek için kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

KİŞİSEL  VERİLERİNİZ  HANGİ  YÖNTEM  VE  HUKUKİ  DAYANAĞA  GÖRE
TOPLANMAKTADIR?

Yukarıda yer  alan kişisel  veriler;  açık  rızanıza istinaden elektronik  posta ve sosyal  medya
hesap  platformları  üzerinden  tamamen  veya  kısmen  otomatik  yollarla  ya  da  veri  kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. 

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI YAPILAN ŞİRKETLER VAR MIDIR?

Kişisel  verileriniz  gizli  tutulmaktadır.  Yarışmayı  kazanmanız  halinde,  ödülünüzün adresinize
teslim  edilebilmesi  için  yukarıda  tarafımıza  ilettiğiniz  kişisel  veriler  kargo  firması  ile
paylaşılacaktır.  Bu  paylaşım,  yarışma  dolaysıyla  aramızda  kurulan  sözlü  anlaşmaya
dayanacaktır.

Ayrıca,  bilgilerin  e-posta  aracılığıyla  iletilmesinde,  şirket  politikamız  gereği Şirketimiz
bünyesinde iş sürekliliğini sağlamak, hakkınızın kurulmasını ve icra edilmesini hızlandırmak ve
verimliliği  artırmak  için  yurt  dışı  menşeili  harici  hizmet  sağlayıcılarına  ait  sunucularda
saklanabilmektedir. İşbu  nedenle;  tarafınızca  elektronik  yollarla  iletilen  kişisel  verilerinizin
Şirketimizde, yurt içi ve yurt dışındaki iştirakleri ile harici bilgi işlem sunucularında işlenmesi
hususunda bilgilendirilmektesiniz ve bu iletişim yöntemini tercih etmeniz halinde açık rızanızın
bulunduğu esas alınacaktır. 

KİŞİSEL  VERİ  İLE  İLGİLİ  HAK  VE  TALEPLERİNİZ  İÇİN  NEREYE
BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesinde ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ’inde öngörülen hak ve taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgiler ve
kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte

 kvkk@emekyag.com.tr adresinde  yer  alan  “Başvuru  Formu”  aracılığıyla  veya
kimliğinizin  tespit  edilebildiği  ve  iletişim  bilgilerinizi  içeren  dilekçe  ile  yazılı  olarak
Çağrışan Mahallesi Eski Mudanya Cadde No: 7/1 Mudanya/Bursa adresine 

 elektronik ortamda emekyag@hs03.kep.tr KEP adresine veya;
 üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden  kvkk@emekyag.com.tr

adresine 
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konu  kısmına  “Kişisel  Veri  Bilgi  Talebi”  ifadesi  ile  iletebilirsiniz.  Detaylı  bilgilere
kvkk@emekyag.com.tr adresindeki “Başvuru Formu”ndan da ulaşabilirsiniz.
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