HARMONİA RESTAURANT A.Ş.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

HARMONİA RESTAURANT A.Ş. (“Şirket’’) olarak çalışanlarımız, mü şterilerimiz, iş
ortaklarımız ve tü m diğ er iş ilişkisinde bulunduğ umuz her gerçek kişinin kişisel
verilerinin gü venliğ i hususuna azami hassasiyet gö stermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket
olarak iş sö zleşmesi ile bağ lı tü m çalışanlarımıza, hizmet veya alım sö zleşmesi içerisinde
olduğ umuz iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ait her tü rlü kişisel verilerin 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza
edilmesine bü yü k ö nem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi aşağ ıda izah edildiğ i surette,
KVKK’ ya uygun olarak ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz.
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aramızdaki sö zleşmeye bağ lı olarak; otomatik ya
da otomatik olmayan yö ntemlerle, iş yerlerinde ve ilgili alanlarda sö zlü , yazılı, dijital ya
da elektronik olarak toplanabilecektir. Sö zleşme ilişkisi veya sö zleşmeden doğ abilecek
yü kü mlü lü kler devam ettiğ i sü rece oluşturularak ve gü ncellenerek kişisel verileriniz
işlenebilecektir.
Kişilerin ırkı, etnik kö keni, siyasi dü şü ncesi, felseNi inancı, dini, mezhebi veya diğ er
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika ü yeliğ i, sağ lığ ı, cinsel hayatı, ceza
mahkû miyeti ve gü venlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ö zel
nitelikli kişisel veridir. Şirket ile arasında iş sö zleşmesi bulunan çalışanların, 4857 sayılı
ITş Kanunu ve sair mevzuat uyarınca sağ lık ile ceza mahkumiyeti ve gü venlik tedbirleriyle
ilgili ö zel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki iş sö zleşmesi gereğ ince kanuni
yü kü mlü lü kler sınırında toplanmakta ve işlenmektedir.
Size tahsis edilen cep telefonu, araç ve bilgisayar verilmesi durumunda, bakım, onarım
ve verimlilik amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, sö zleşmesel yü kü mlü lü klerimizin yerine getirilmesi, Şirket
faaliyetlerinin devamı, işin dü zenlenmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi,
iş gü venliğ inin temini, işin yö netimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla
ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların gü venliğ i amaçlarıyla KVKK ’da
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâ hilinde işlenecektir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirket, kişisel verileri, sö zleşmesel yü kü mlü lü klerinin yerine getirilmesi, Şirket
faaliyetlerinin devamı, işin dü zenlenmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi,
iş gü venliğ inin temini, işin yö netimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla
ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların gü venliğ i amaçlarıyla, birazdan
sayılacaklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, Kişisel veriler aşağ ıda
sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde; tedarikçilere, iş ortakları ve iş
bağ lantılarına, emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve mü dü rlü kler ile;

iş kanunu ve sosyal gü venlik kanunları uyarınca gö revlendirilen kamu kurumu ve tü zel
kişilerine, kanunlarla yetkili kamu kurumlarına, KVKK ’da belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her tü rlü sö zlü , yazılı, elektronik ya da dijital ortamda, yukarıda yer
verilen amaçlar doğ rultusunda iş ve sosyal gü venlik kanunları ile sö zleşmesel hak ve
yü kü mlü lü kler başta olmak ü zere, mevzuat uyarınca Şirket’in iş sö zleşmesi, taraf olduğ u
hizmet vb. sö zleşmeler ve yasalardan doğ an mesuliyetlerini eksiksiz ve doğ ru bir şekilde
yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz
KVKK ’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde
belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize
iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğ ine gö re, kimliğ inizi doğ ruladıktan sonra
Kanun’da belirtilen sü reler içerisinde en geç 30 (otuz) gü n içerisinde sonuçlandıracaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğ ini ö ğ renme,

•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığ ını ö ğ renme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığ ı ü çü ncü kişileri
bilme,

•

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâ linde bunların
dü zeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığ ı ü çü ncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğ er kanun hü kü mlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağ men, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâ linde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığ ı ü çü ncü kişilere
bildirilmesini isteme,

•

ITşlenen verilerin mü nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğ raması
hâ linde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak
Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
kimliğ inizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK ’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan

kullanmayı talep ettiğ iniz hakkınıza yö nelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;
harmoniarestaurant@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

