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HEPKON Turizm İnşaat San.Tic. A.Ş. Aydınlatma Metni
Geçerlilik Tarihi : 11.01.2021 –Versiyon - 2
HEPKON Turizm İnşaat San.Tic. A.Ş. ( HEPKON Turizm ) tarafından yönetilmekte
olan www.hepkon.com.tr adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ,
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine
getirilmesidir.
( HEPKON Turizm ) olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve
paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan gerekli güvenlik tedbirlerini
almaktayız.
HEPKON Turizm , işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman hepkon.com.tr üzerinden
yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler hepkon.com.tr
’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Veri Sorumlusu
Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel
verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan HEPKON Turizm İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’dir.
Şirketimize ait internet sitesini kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın
ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, web sitemiz üzerinden bir işlem yapmak
istediğinizde ve sitemizde mevcut uygulamaları kullanmak istediğinizde bu işlemin
yapılabilmesi için gerekli olan ad- soyad , iletişim bilgileriniz sair kişisel verileriniz talep
edilebilir.
Şirketimiz , çalışanlardan ve İş Ortağı /Tedarikçilerden hukuka uygun olarak kişisel
bilgileri açık rıza beyanı olarak alır ve talep edilen bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamı dışında ,hiç bir
surette işlemeyecek ve bu bilgiler güvencemiz altında olacaktır. Bu siteyi kullanarak
mevcut uygulamalara girdiğinizde, verilerinizin işlenmesine onay vermeyi açık rıza
beyanı kabul etmiş sayılırsınız . Bu uygulamaların koşullarını kabul etmiyorsanız l ütfen
bu siteyi kullanmayınız ve kişisel nitelikli herhangi bir veri vermeyiniz.
Şirketimiz web sitesi üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde
şirketimiz bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu
tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme
politikalarının uygun olup olmadığının kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır.
Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlarınızda gerekse sair yasal yollardan elde
edilen kişisel verileriniz, sadece talepte bulunulan, kullanılan işlemin amacı ile sınırlı
olarak toplanacak ve işlenecektir.
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▪
▪
▪

Bunlara ek olarak HEPKON Turizm , aşağıdaki nedenlerle sizinle ilgili kişisel bilgileri ifşa
edebilir:
(i) yürürlükteki kanunlara uymak,
(ii) idari tahkikatları veya kamu kurumlarından gelen istekleri yanıtlamak,
(iii) geçerli yasal sürece uymak,

▪
▪
▪
▪

(iv) HEPKON Turizm ’in, site ziyaretçilerinin, çalışanların veya kamunun haklarını,
gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak,
(v) yasal haklarımızı takip etmek ve uğrayabileceğimiz zararları sınırlandırmak üzere
bize izin vermek,
(vi) web sitemizin şartlarını ve koşullarını yerine getirmek ve
(vii) acil bir duruma yanıt vermek

Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları, sadece pozisyonu ve görevi dolayısıyla
verilerinizi bilme yetkisini haiz kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Şirketimiz kişisel nitelikteki
verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için şirket içi ve dışı koruma
tedbirlerini uygulamaya koymuştur.
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi
talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel ve rilerinizin eksik veya yanlış
işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep
üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme ve kişisel v erilerin düzeltilmesi, silinmesi veya
yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme, kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, belirtilen haklarınızı kullanm ak ile ilgili
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle
Veri Sorumlusu'na iletebilirsiniz.
Belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler, adres bilgisi,
iletişim bilgisi ve Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.hepkon.com.tr adresinde
ki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını
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Beyoğlu-İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter
kanalıyla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili
formu www.hepkon.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri
Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusu'na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den
ulaşabilirsiniz.

HEPKON TURİZM GIZLILIK BEYANI GÖZDEN GEÇIRMELERI
Yukarıda belirtildiği gibi, bu Beyanı zaman zaman değiştirebiliriz. En önemli değişiklikleri takip etmenize yardımcı
olmak için, aşağıda bugüne dek yapılan değişikliklere yer vereceğiz; böylece Beyanımızda yapılan değişikliklerden
haberdar olacaksınız.
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