KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA
Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (“Royal Canin”) olarak başta temel
hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin
sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan
Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel
verilerinizin korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. Sizden
gerçekleştireceğimiz çevrim içi konferans için kayıt esnasında talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz
bilgi ve belgelere ilişkin KVKK ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını
belirtmek isteriz.
Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı
Çevrim içi konferans için kayıt başvurunuzu kayıt yaptırdığınız konferensa katılmanız, bu konferans ile
ilgili bilgi ve hatırlatmaların iletilmesi, tarafınıza iletilen Açık Rıza formunda onay vermeniz durumunda
gelecekte gerçekleşecek eğitim ve/veya konferans programları ile ilgili tarafınıza bilgi sağlanması,
kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, şirket süreçlerimizin hukuka ve şirket
politikalarımıza uygun yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki kategorilerde gösterilen kişisel verilerinizi
elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz.
•
•
•

Kimlik Bilgisi (ad, soyad)
İletişim Bilgileri (telefon, e-posta)
İşlem Güvenliği

Kimlik ve İletişim bilgileriniz KVKK m. 5/2/(c) kapsamında tarafınızla kurulan sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması sebebiyle, işlem güvenliği ile ilgili verileriniz KVKK m. 5/2/(e) kapsamında
bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı
bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde
toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz KVKK m. 5/1 ve 9/1 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtdışında bulunan Royal
Canin grup şirketleri ile paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli
ve idari makamlara ise KVKK madde 8/2 ve 5/2/(ç) uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine
getirilebilmesi ve 5/2/(e) haklarımızın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması amaçlarıyla
paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, konferans süresince ve tarafınıza iletilen Açık Rıza metninde onay vermeniz durumunda
gelecek yararlı eğitimler ve/veya konferanslar ile ilgili iletişime geçmek için saklanmaya devam edecektir.
Her halükârda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda veya
onayınızı geri çekmeniz durumunda KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale
getirilecektir.
Kişisel Verilerin Güvenliği
Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları,
kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı
ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm
bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.
KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, Royal Canin’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına
sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için iletisim@royalcanin.com adresine e-posta
gönderebilirsiniz. Size cevap vermeden kimlik tespiti için bazı ek belge talep edebiliriz. Kişisel
Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep
ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.
Veri Sorumlusu:
Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Esentepe Mh. Büyükdere Cd.N:127 Astoria Kuleleri A Blok Kat:1 Şişli
Tel: 0212 370 0670
Fax: 0212 370 0671
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/Sicil no: 983173-0
https://www.royalcanin.com/tr

