
THOR SPECIALTIES SRL MERKEZİ İTALYA TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ (THOR) olarak; 

Kişisel  verileri  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu   (KVVK)  ve  bağlı  mevzuat  ile  KVKK  kapsamındaki
Politikalarımız (Politikalar) kapsamına uygun bir biçimde

Bu kapsamda bildirilen amaçlar doğrultusunda ve de bu amaçlarla sınırlı olarak kişisel verilerin işleme şartları ve genel
ilkelere uygun bir biçimde işliyor yurt içindeki ve yurt dışındaki alıcı gruplarına KVKK ve Politikalara uygun bir biçimde
aktarıyoruz.  Şirketimizle  kurduğunuz  ilişki  düzeyinize  bağlı  ve  buna  uygun  olarak  aydınlatma  metinleri  ayrıca  şu
şekildedir ve bu metinlerin tamamı www.thor.com adresinde yer alan Türkiye sayfası KVKK sekmesinde yer almaktadır.

o Ziyaretçi Aydınlatma Metni
o Tedarikçi / Alt İşveren / İş Ortağı Aydınlatma Metni
o Aday Çalışan Aydınlatma Metni
o Müşteri Aydınlatma Metni

KVKK  kişisel  verisi  işlenen  gerçek  kişiyi  ilgili  kişi  olarak  tanımlamıştır.  Buna  göre  ilgili  kişinin  KVKK  madde  11
kapsamındaki hakları aşağıdaki gibidir. 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İlgili kişi
olarak  şirketimize  www.thor.com adresinde yer  alan  Türkiye  sayfası  KVKK  sekmesinde yer  alan  başvuru  formunu
kullanarak başvurabilirsiniz

İlgili  kişi  tarafından yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve
belgeleri  ile  birlikte  THOR’un  “Koşuyolu  Mah.  Cenap  Şahabettin  Sok.  No:17  
34718  Kadıköy  /  İstanbul”  adresine  iadeli  taahhütlü  mektup  yoluyla  veya  noter  aracılığıyla  veya
kvkk.istanbul@thor.com  adresine göndermesi gerekmektedir.

İlgili  Kişinin Haklarını Kullanmasına Dair Diğer Detaylar;  İşleme Amaçları, Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler, Kişisel
Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması ile ilgili Esaslar, Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız başta Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Politikasına dair tüm detaylar, ilgili kişi başvuru formu www.thor.com adresinde yer alan Türkiye sayfası
KVKK sekmesinde mevcuttur.
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