MOLLAOĞLU TAHMİL TAHLİYE LİMAN HİZMETLERİ NAKLİYE MÜTEAHHİTLİK
İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
VERİ SAHİBİ BAŞVURU SÜRECİ KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Mollaoğlu Tahmil Tahliye Liman Hizmetleri Nakliye Müteahhitlik İnşaat ve Taahhüt İşleri Ticaret
ve Sanayi Limited Şirketi (“Mollaoğlu” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Veri Sahibi Başvuru Süreci kapsamında elde edilen Kimlik, İletişim, Talep ve Şikayet, Uyuşmazlık Konusu
Bilgileriniz; Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirketimize iletmiş
olduğunuz başvurularınızın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, olası hukuki uyuşmazlıklarda delil
teşkil etmesi amacıyla genel zamanaşımı süresince saklanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; temel hak ve özgürlüklerinize zarar
vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatinin sağlanması için zorunlu olması durumunda hukuki
danışmanlık hizmeti aldığımız kişilere, Kanunlarda açıkça öngörülmesi ile bir hakkın tesisi, kullanılması
ve korunması şartlarına bağlı olarak veri aktardığımız tedarikçilerimize, bir hakkın tesisi, kullanılması ve
korunması ve Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması
şartına dayanılarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu dahil olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları
ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun
olarak aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz başvuru yöntemine bağlı olarak elektronik ve fiziki
ortamlarda ilettiğiniz Şirket websitesi üzerinde yer alan başvuru formu, dilekçe veya e-posta vasıtasıyla
toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru
menfaatinin sağlanması için veri işlemenin zorunlu olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirketimizin
hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri
işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri
işleme şartlarına uygun bir biçimde toplanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 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 Kanunve 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 etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki Veri Sahibi Başvuru Formu’nu
doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep
edilebilecektir.

