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VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şirketimiz Beşiktaş
Tersane AŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.
Mersis No: 01660400175800011
Web: http://besiktasshipyard.com/
Tel: +90 226 461 51 51
E-Posta:besiktasgemi@hs01.kep.tr
Adres: Cumhuriyet mah Tersaneler cd.. No: 52/50 Altınova / Yalova

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kimlik, iletişim, lokasyon, hukuki işlem, finans, mesleki deneyim, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleri kategorilerindeki kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun
olarak ve KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarından “Bir sözleşmenin kurulması veya
ifası” ile dahilinde Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

















Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
İç denetim/ soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi
İhaleye katılan firmaların ve çalışanlarının yetkinliğinin tespiti
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde kişisel verileriniz;
 Yargı makamlarına,
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Emniyet güçlerine,
İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına,
Anlaşmalı hukuk bürolarına,
Tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza,
Hissedarlarımıza,
Banka ve finans kuruluşlarına,
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak
hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz ihale başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi
formları, ihale dosyası, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden, hissedarlarımızdan ve iş
ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer
iletişim kanallarıyla görüşmeler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya
elektronik kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda
Şirketimizin hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI
KVKK’nın 11. maddesi gereğince her ilgili kişi Şirketimize başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
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haklarına sahiptir.
İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde şirketimize iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede
ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara
bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas
alınacaktır.

