KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA
VE
AÇIK RIZA METNİ
Sayın;
Çalışan / Eski Çalışan / Çalışan Adayı / Ziyaretçi /
Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
olarak veri sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
olarak sizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirilmekte ve
açık rızanız talep edilmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Bilgiler
Kimlik Bilgisi
Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: adı-soyadı, T.C. kimlik numarası,
medeni durumu, uyruk bilgisi, anne-baba adı-soyadı, doğum yeri - tarihi, cinsiyeti, özgeçmiş
bilgileri, çalışanların fabrika ve sicil numarası, tapu ve diğer resmi sicil bilgileri ve sair kimlik
bilgileri ve bu bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport ve sait belgeler ile vergi
numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası ve sair bilgiler.
İletişim Bilgisi
Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi ve sair bilgiler.
İşlem Güvenliği Bilgisi
Grubumuzun faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibinin gerekse de Şirket’in
teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler
Finansal Bilgi
Grubun İlgili Kişi ile kurmuş olduğu işçi - işveren ilişkisi uyarınca ortaya çıkan her türlü
finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap
numarası, şube kodu, banka kart bilgileri, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil,
kredi notu, malvarlığı verisi, gelir bilgisi ve sair bilgiler.
Görsel ve İşitsel Bilgi
Fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile bu verilerin bulunduğu yer aldığı herhangi tüm
veriler ve sair bilgiler
Özlük Bilgisi
Kişisel Veri Sahibi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının
korunmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler
Lokasyon Bilgisi
Şirket veya işbirliği içerisinde olunan şirket ve kurumların faaliyet ve operasyonları
çerçevesinde İlgili Kişi tarafından Şirket araçları kullanırken İlgili Kişi’nin bulunduğu yerin
konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri ve sair bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi
Grup veya işbirliği içerisinde olunan şirket ve kurumların faaliyet ve operasyonları
çerçevesinde veya Grubun ve İlgili Kişi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla

İlgili Kişi’nin aile bireyleri, (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda
ulaşılabilecek diğer kişiler hakkında, yukarıda tanımlandığı şekilde, kimlik bilgileri ve
iletişim bilgileri
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi
Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve
belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında
alınan kayıtlar ve işyeri ile ilgili sair veriler
Hukuki İşlem Bilgisi
Grubun hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni
yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler
Özel Nitelikli Kişisel Bilgi
Kanun’un 6.madddesi uyarınca belirtilen veriler (sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve
üye olunan dernek bilgisi ve sair)
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Grubumuza yöneltilmiş olan talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin
kişisel veriler hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları
Kişisel Verileriniz, Kanun madde 5/2 (c) uyarınca tarafınız ile Grubumuz arasındaki ilişki
çerçevesinde;
•
•
•

•
•
•
•

Çalışanlarımızın özlük bilgilerinin tutulması, geniş bir çerçevede işyeri özlük
dosyalarının düzenlenmesi,
İşyeri güvenliğinin sağlanması, işyerine giriş çıkışların denetlenmesi,
Çalışanlarımızın mesai saatlerine riayetlerinin ve şirket araçlarını (otomobiller,
bilgisayarlar, telefonlar, mail sistemi
dahil) usulüne uygun
kullanıp
kullanmadıklarının denetlenmesi,
En geniş çerçevede işverenin denetim ve işçiyi gözetme yükümlülüğünü etkin bir
şekilde kullanabilmesi, akde aykırı davranışları tespit edebilmesi
İş başvurularının değerlendirilmesi ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarının
yapılması,
Ticari, finansal risklerin analiz edilmesi,
Pazarlama ve satış stratejilerinin geliştirilmesi gibi sebeplerle işlenmektedir.

Ayrıca KVKK m. 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için
zorunlu olan hallerde ve kanunda belirtilen diğer hallerde açık rızanıza ihtiyaç
bulunmadan toplanmakta ve işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler
Kişisel Verileriniz; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize,
iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni
yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığı şirketlere yetkili

kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan
taraflar, veri sahibi ve Grup arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili
yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:
•
•
•
•
•
•
•

Hukuk büroları gibi yasal merciler ve yasal amaçlı faaliyetlerde destek alınan
kurumlar,
Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla Grubumuz
bünyesindeki birimler,
Analiz, ekspertiz gibi amaçlarla başvurulan firmalar,
Finansal işlemler ve risk değerlendirmelerinin yapılması amacıyla bankalar,
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı
İş kazası durumunda sağlık kuruluşları veya hastaneler,
Gümrük Müşavirliği hizmeti alınan Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müdürlüğü ve
diğer birimleri,

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Kişisel veriler, Grup tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda hukuka uygun
olarak güvenli bir şekilde saklanır.
Elektronik Ortamlar
• Sunucular (Etki alanı, yedekleme, eposta, veritabanı, web, dosya paylaşım,
vb.)
• Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS,
VERBİS.)
• Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik
duvarı, saldırı tespit ve engelleme,
günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
• Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
• Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
• Optik diskler (CD, DVD vb.)
• Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart
vb.)
• Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

Elektronik Olmayan Ortamlar
• Kağıt
• Manuel veri kayıt sistemleri (anket
formları, ziyaretçi giriş defteri)
• Yazılı, basılı, görsel ortamlar

5- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Şirketimiz, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların
nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve
teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Grubumuz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca
kişisel verileri alınan kişilere;
•
•

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 halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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 halinde
zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu bildirmektedir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve başvurularınızı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak “Kemalpaşa OSB Mahallesi, Kazım
Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa İzmir” adresine yazılı olarak bizzat elden teslim edebilir
veya Noter kanalıyla gönderebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi
(agrobestgrup@hs01.kep.tr.) güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle
elektronik ortamda iletebilirsiniz.
Talep ve başvurularınızda;
•
•
•
•
•

Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusu, bulunması zorunludur.

Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Şirketimiz
başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Şirketimiz talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili
kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul
edilmesi hâlinde Şirketimiz gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir.
Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade
edilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya
yanıt verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde
başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi Şirketimizin “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası”nda bulunmaktadır.

