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1- GİRİŞ 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını 
amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 
30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Müşterilere İlişkin Aydınlatma Metni ile Şirketimiz TROY GROUP GIDA PAZARLAMA 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“TROY GROUP ” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri 
bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 
 

2- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 
Troy Group, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen 
iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. 

Adres  : KOCATEPE MAHALLESİ GÜMRÜK İSKELESİ CADDE NO: 89/834 BAYRAMPAŞA İSTANBUL  
Telefon  : 0 212 640 3003 
KEP Adresi : troyt@hs01.kep.tr 
E-posta  : kvkk@troygroup.com.tr 
 

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 
Troy Group, ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, T.C. kimlik no, 
İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, Adres, E-mail adresi 
Fiziksel Güvenlik: Araç için gerçek zamanlı görüntü kayıtları 
Diğer: Müşteri (yetkilisi, çalışanı) imzaları, Müşteri banka IBAN bilgileri, Müşteri çalışanın unvan bilgileri. 
 

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
TROY GROUP ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir. 
- Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 
- Mal / Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 
- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
- Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 
- Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
- Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
- Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
- Talep/Şikâyet Yönetimi 
 

5- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu 
Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemelere ve 
icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine, 
iş ortaklarına, bankalara, Şirketimiz pay sahiplerine ve iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara 
aktarılabilmektedir. 
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6- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 
Kişisel verilerinizi TROY GROUP ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü 
kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik 
mecralardan, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine 
dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. 

• Açık rızanızın bulunması, 
• Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi 

Kanunu, Çek Kanunu, olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,  
• Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi 

otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak 
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine 
getirilmesi, 

• Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması. 
 

7- KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır: 

• 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu 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 hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 
8- HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

• Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan 
detaylı açıklamanızı içeren aşağıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen yöntemlerden birini 
kullanarak gönderebilirsiniz. 

• Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, 
talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak 
cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası 
işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt 
ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.  
 

TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN 

AD SOYAD / TARİH / İMZA AD SOYAD / TARİH / İMZA 

 


