AEP ANADOLU ETAP PENKON GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA BİLDİRİMİ
1- VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla, AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,
www.anadoluetap.com, www.meyvedenseker.com ve www.doalmeyve.com adresinden erişilebilen
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Genel Politikası’nda yer almaktadır.

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Alan adı, log kayıtları, IP numaraları, internet sayfamızın ziyaret sıklığı ve internet sayfamızda geçirilen
ortalama süre gibi kişisel verileriniz, internet sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonların
gerçekleştirilmesi, sitenin analiz edilmesi, performansının ve işlevselliğinin arttırılması ile kullanım
kolaylığı sağlaması amaçlarıyla işlenmektedir.

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Şirket, kişisel verilerinizi www.anadoluetap.com, www.meyvedenseker.com ve www.doalmeyve.com
adreslerinde yer alan internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde, bilgisayarların sizi otomatik olarak
tanımasını sağlayan ve çerez (cookie) olarak adlandırılan sabit sürücünüze yerleştirilen küçük dosyalar
aracılığıyla toplamaktadır.
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 (f) Maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme
şartına dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
İşleme amaçlarımız kapsamında kişisel verileriniz Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak ve gereken
hallerde hizmet aldığımız bilgi işlem ve veri tabanı hizmet sunucularına aktarılabilmektedir.
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5- İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUNİ HAKLARINIZ
Kanun’un “ilgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talep haklarınız
aşağıdakilerden oluşmaktadır:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7’nci Maddesi’nde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
Söz konusu taleplerinizi veri sorumlusu sıfatıyla AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa
sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, www.anadoluetap.com,
www.meyvedenseker.com ve www.doalmeyve.com adreslerindeki Başvuru Formu’nu formda yazan
talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi Kat: 4 No: 58, Buyaka E Blok. Tepeüstü Ümraniye, İstanbul adresine kimliğinizi tespit
edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile
gönderebilir veya anadoluetap.ik@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
AEP ANADOLU ETAP PENKON GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No:
0692000804500015
Adres:
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi Kat: 4 No: 58, Buyaka E Blok. Tepeüstü
Ümraniye, İstanbul
Telefon:
0 216 578 87 00
E-posta
: aetapkvkk@anadoluetap.com

2

