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GİRİŞ

6698 Sayılı  Kişisel Verilerin Korunması  Kanuna uygun olarak işleyişimizi  sürdürdüğümüzü ifade ile tüm

THOR grupları yönünden geçerli olan ilkelerin THOR SPECIALTIES SRL MERKEZİ İTALYA TÜRKİYE İSTANBUL

ŞUBESİ için de yol gösterici olduğunu bildirmekten memnuniyet duyarız.

 Kişisel verilerinizi pazarlama amacı ile ilgisiz üçüncü taraflarla paylaşmayacağız

 Kişisel verilerinizi yasal düzenlemelere ve amaca uygun güvenlik tedbirleri ile güvende tutacağız.

 Onayınız  olmadan  size  doğrudan  pazarlama  e-postası  göndermeyeceğiz.  (Tüm  pazarlama

bültenlerimiz dilediğinizde abonelikten kolayca çıkmanızı sağlar biçimde düzenlenecektir.) 

 Kişisel  verileriniz  ile  ilgili  her  türlü  sorunuz  için  bize  kvkk.istanbul@thor.com adresinden  bize

ulaşabilirsiniz. (Bu konudaki detaylar için ayrıca 17 maddesini de incelemenizi öneriyoruz) 

1. YASAL DAYANAK

Bu Politika,  6698 Sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanununun  bu politikanın  yayımı  tarihindeki

güncel formuna göre hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu politika  THOR çalışanları  dışında kalan tüm gerçek kişileri  kapsar.   Buna göre bu politikanın

kapsamındaki kişi grupları THOR çalışanları dışında kalan aday çalışan, iş ortağı, alt işveren, tedarikçi,

yüklenici çalışanları, yetkilileri; ziyaretçiler vb gerçek kişilerdir. 

3. KAVRAMLAR VE KISALTMALAR

Bu Politika kapsamında yer alan terim, kısaltma ve ifadeler aşağıdaki anlamlarında kullanılmaktadır.

KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.
Veri Sorumlusu Aşağıda adres ve unvan bilgileri ayrıca detaylandırılacak ve bundan sonra

kısaca  THOR olarak  anılacak  THOR  SPECIALTIES  SRL  MERKEZİ  İTALYA
TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ’ni ifade eder. 

İlgili Kişi Kişisel  verileri  işlenen  gerçek  kişileri  ifade  eder.  Ek  olarak  aşağıda
kullanılan “siz” ifadesi de ilgili kişiyi ifade etmek üzere kullanılmaktadır

Kişisel Veri KVKK madde 3’teki tanımı gereği gerçek bir kişiyi belirli veya belirlenebilir
kılan veriyi ifade eder

Özel Nitelikli Kişisel Veri KVKK  madde  6  kapsamında  gerçek  kişilerin  ırk,  etnik  köken,  siyasi
düşünce,  felsefi  inanç,  din,  mezhep  veya  diğer  inançlar,  kılık-kıyafet,
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti
ve güvenlik  tedbirleriyle  ilgili  verileri  ile  biometrik  ve genetik verilerini
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ifade eder

4. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu : THOR SPECIALTIES SRL MERKEZİ İTALYA TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ

Posta Adresi : Cenap Şahabettin Sk. No:17, 34718 Kadıköy - İstanbul

Telefon Numarası: 0 216 658 62 85

E- Posta Adresi :  kvkk.istanbul@thor.com

5. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 

KVKK da yer aldığı ve tanımlandığı hali ile kişisel veriler aşağıdaki gibidir.
 

5.1 Kişisel Veri

Belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu

bağlamda adı-soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler

değil; telefon no, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik no, pasaport no özgeçmiş bilgileri gibi kişiyi

doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır. 

5.2 Özel Nitelikli Kişisel Veri  

KVKK’nun 6.1 maddesinde sayıldığı hali ile ve bunlarla sınırlı olarak ırk, etnik köken, siyasi düşünce,

felsefi inanç,  din,  mezhep veya diğer  inançlar,  kılık  kıyafet,  dernek,  vakıf  ya da sendika üyeliği,

sağlığı, cinsel hayat, ceza mahkûmiyet ve güvenlik tedbirleriyle ilgili  veriler,  biometrik ve genetik

veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.

6. THOR OLARAK TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER 

6.1 Sadece web sitemizi görüntülüyorsanız aşağıdaki bilgileri toplayacağız:

 IP Adresi (Çerezlere ve IP adreslerine bakın)

6.2 Bizimle  herhangi  bir  nedenle  iletişime  geçtiğinizde  veya  ürünlerimiz  hakkında  bilgi  veya  teknik

destek talep etiğinizde aşağıdaki bilgilerin  bir  kısmını  veya tamamını   -talebiniz/bizimle iletişime

geçme sebebiniz gerektirdiği ölçüde- toplayacağız:

 Ad- Soyad
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 Unvan / Titr / Mesleki Pozisyon  

 E-posta Adresi

 Telefon Numarası

 Adres

 IP adresi

7. GENEL İLKELER

THOR  olarak; kişisel verilerinizi işlerken KVKK na uygun bir biçimde yer alan temel ilkelere uygun

hareket ediyoruz.

HUKUKA  VE  DÜRÜSTLÜK  KURALLARINA
UYGUN OLMA 

Veri  işleme  faaliyetinin  (İşleme  Faaliyeti) hukukun
öngördüğü kurallarla birlikte dürüstlük kurallarına uygun bir
biçimde yürütülmesidir.

DOĞRU  VE  GEREKTİĞİNDE  GÜNCEL
OLMA

İşleme  faaliyetine  konu  verinin  doğru  ve  gerekli  hallerde
aynı  zamanda  güncel  olması  için  gerekli  tedbirlerin
alınmasıdır.

BELİRLİ  AÇIK VE MEŞRU AMAÇLAR İÇİN
İŞLEME 

İşleme  faaliyetinin  amacının  açıkça  ortaya  konularak
verilerin bu amaçla bağlantılı ve amacın gerektirdiği ölçüde
gerçekleştirilmesidir

İŞLENDİKLERİ  AMAÇLA  BAĞLANTILI
SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ OLMA 

İşleme  faaliyetinin  yalnızca  işleme  amacının
gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde yürütülmesidir.
Amaçla  ilgili  olmayan  veya  ileride  gerçekleştirmesi
muhtemel amaçlarla işleme faaliyeti yapılmaz.

İLGİLİ  MEVZUATTA  ÖNGÖRÜLEN  VEYA
İŞLENDİĞİ  AMAÇ  İÇİN  GEREKLİ  OLAN
SÜRE KADAR MUHAFAZA

İşleme faaliyetine konu verinin  mevzuatta öngörülen  veya
işleme  amacının  gerektirdiği  süre  kadar  muhafaza
edilmesidir

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK kapsamında kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rıza olmaksızın işlenemez. Ancak KVKK

kapsamında sayılan istisnai hallerin varlığı  halinde kişisel verilerin ilgili  kişinin rızası aranmaksızın

işlenmesi mümkündür. THOR olarak biz de; kişisel verilerinizi açık rızanız ile veya KVKK’na uygun bir

biçimde aşağıdaki istisnaların varlığı halinde açık rızanız olmaksızın işliyoruz.

YASAL İSTİSNALAR ÖRNEKLER

Kanunlarda açıkça öngörülme
İşverenin  çalışanlarına  ait  işe  giriş,  işten  ayrılma
bildirgelerini  vermesi  gibi  kanunda  öngörülen  tüm
haller…

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
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doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması

Sözleşme gereği ödeme yapılabilmesi amacı ile hesap
no, IBAN, Vergi no gibi bilgilerin kullanılması… vs…

Veri  sorumlusunun  hukuki  yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Oteller  tarafından  alınan  müşteri  bilgilerinin
saklanması,  işverenin  çalışanlarına  ait  verilerini
kullanması… vs

Bir  hakkın  tesisi  kullanılması  veya  korunması
için veri işlemenin zorunlu olması

İşverenin ispat için çalışan verilerini kullanılması

İlgili  kişinin temel  hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili  kişinin  kendisi  tarafından  alenileştirilmiş
olması

Bizimle iletişime geçmek üzere bizimle doğrudan e-
posta  yolu  ile  iletişime  geçtiğinizde  paylaştığınız
kimlik, iletişim vs verileriniz… 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza açıklayamayacak
durumda  bulunan  veya  rızasına  hukuki
geçerlilik  tanınmayan kişinin  kendisinin  ya  da
bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.

Bilinci kapalı bir kimsenin verilerinin işlenmesi… vb

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

THOR olarak kişisel verilerinizi KVKK da ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan ilke ve kurallara aykırı

olmamak ve de bu politikada yer alan kurallara uygun olmak kayıt ve şartı ile aşağıdaki amaçlarla

işliyoruz.  THOR     tarafından  ilgili  kişilerin  (gerçek  kişi)  kişisel  verileri  reklam  amaçlı  olarak  

işlenmemektedir.

 Kimliğinizi doğrulamak,

 Talep ettiğiniz teknik ürün bilgilerini size sağlamak

 Sizinle sözleşme yapmak ve sözleşmelerden doğan karşılıklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

 Sizinle iletişim kurabilmek 

 Sitemizdeki içeriğin cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak

 Sorularınıza yanıt vermek

 Bizimle iletişim kurarak talep ettiğiniz bilgi, ürün veya hizmetleri sağlamak 

 İşleme faaliyeti güvenliğinin  temini  ve  olası  güvenlik  ihlallerini  tespit  etmek,  önlemek ve  teşhis

etmek.

 Faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuatlara uygun yürütmek 

 Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek

 Sözleşme süreçlerimizi yürütmek 

 İnsan kaynakları süreçlerini planlamak, yürütmek 
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 Hukuk işlerini takip etmek, yürütmek 

 İSG faaliyetlerini yürütmek

 Disiplin süreçlerini yürütmek

 Finans ve muhasebe işlerini yürütmek

 Lojistik faaliyetlerini sürdürmek

 Mal / hizmet satın alma süreçlerini yürütmek

 Satış - pazarlama süreçlerinin yürütmek

 Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütmek

 Talep / şikâyetleri takip etmek

 Acil durum yönetimi süreçlerini yürütmek

 Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütmek

 Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temin ve takibi 

 Fiziksel mekân güvenliğinin temin ve takibi

 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 Aday başvuru, seçme, yerleştirme faaliyetlerini yürütmek

10. ÇEREZLER VE IP ADRESLERİ

10.1 Çerezler

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar

aracılığıyla depolanan küçük dosyalardır. THOR olarak aşağıdaki amaçlarla çerez kullanıyoruz

 Web sitemize gelen trafiğin Google Analytics üzerinden analizi (bkz. Google Analytics)

 Web sitesi tercihlerini izleme ve tercihiniz doğrultusunda kişiselleştirme

 İnternet sitesini iyileştirme yeni özellikler sunma, sunulan hizmetleri geliştire

Çerez  kullanılmasını  tercih  etmezseniz  tarayıcınızın  ayarlarından  Çerezleri  silebilir  veya

engelleyebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını bu şekilde değiştirmenizin internet sitemizi kullanmanızı

etkileyebileceğini  hatırlatma  isteriz.  TARAYICINIZDAN  ÇEREZ  AYARLARINI  DEĞİŞTİRMEDİĞİNİZ
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SÜRECE İNTERNET SİTEMİZDE ÇEREZ KULLANIMINI KABUL ETTİĞİNİZİ VARSAYACAĞIZ VE İNTERNET

SİTEMİZİ ZİYARET ETTİĞİNİZ ANDA SİSTEMİMİZ ÇEREZLER YAYINLAYACAKTIR.

10.2 IP Adresi

IP  adresi  bilgileriniz  KVKK  ve  ikincil  mevzuat  hükümlerine  uygun  bir  biçimde internet  sitemizin

performansın iyileştirilmesi, trafiğin güvenliği, teşhisi ve istatistiksel analizi için topluyoruz.

11. ADAY ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİ

11.1 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Adaylık  süreci  başlangıcında,  aday  çalışan  adaylık  sürecinde  hangi  verilerinin  hangi  amaçlarla

işleneceği ve işlenen verilerin ne sureler ile muhafaza edileceği ve ilgili kişi sıfatı ile KVKK madde 11

kapsamındaki hakları konusunda bilgilendirilir. 

11.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

İşin  niteliği  ve  yasal  zorunluluklar  gerektirmediği  müddetçe  aday  çalışanın  özel  nitelikli  verileri

işlenmez. Ancak işin niteliği veya kanuni zorunluluk nedeniyle veya aday çalışanın ilettiği özgeçmiş

kapsamında yer alıyor olması nedeni ile özel nitelikli kişisel veriler işleme faaliyetine konu ediliyor

ise bu takdirde iş bu kişisel verilerin sadece işin niteliğinin veya kanuni zorunlulukların gerektirdiği

ölçü  ve  sınırlarda  işlenebilir.  Bu  haller  yönünden  KVKK  kapsamında  yer  alan  istisnai  haller  söz

konusu değil ise aday çalışandan açık rıza alınır.

11.3 Aday Çalışan Tarafından İletilen Referans Bilgileri

Aday çalışan tarafından iletilen referans bilgileri  adayın bildirdiği  referansa ait kimlik,  iletişim ve

mesleki deneyim bilgileridir.  Ve bu bilgiler sadece aday çalışanı referans kontrollerinin yapılması

amacı ile işlenebilir.

11.4 Üçüncü Kişiler

Aday çalışan verileri ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

11.5 Saklama Süresi
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Aday  çalışanın  adaylık  süreci  tamamlanmaz  ve  istihdam sağlanmaz  ise yani  aday  çalışan  THOR

bünyesinde istihdam edilmeye başlamadığı takdirde aday çalışanın kişisel verileri  iki ay içerisinde

(en geç iki aylık süre sonundaki ilk rutin imha işlemi esnasında) imha edilir. Aday çalışanın istihdamı

sağlanır yani aday çalışan    THOR   bünyesinde istihdam edilmeye başlar ise    artık kişisel verilere ait

süreçler çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi prosedürüne tabii olarak sürdürülür ve kişisel veriler

bu aşamadan sonra ilgili  mevzuatta belirtilen veya işlendikleri  amaç için gerekli  olan süre kadar

muhafaza edilir.

12. ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ

12.1 Ziyaretçi Giriş Çıkış Fiziksel Mekan Kayıtları

Lokasyonumuzun fiziksel mekân güvenliğinin, taşınır mal ve kaynaklarımızın güvenliğinin temin ve

takibi;  acil  durum süreçlerinin;  iş  sağlığı  ve  güvenliği  süreçlerinin  yürütülmesi  ve  gerektiğinde

yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; yasal düzenlemelere uygun olarak ziyaret

sebebi  her  ne  olursa  olsun  ziyaretçilerimizin, lokasyonumuzdaki  giriş  /çıkış  –geçiş faaliyetlerine

yönelik  olarak  faaliyette  bulunulmaktadır.  Ziyaretçilerimizin  bilgilendirilmesi  amacı  ile

lokasyonumuzda gerekli uyarılar ziyaretçilerimizin görebileceği bir biçimde yer almaktadır

12.2 Ziyaretçilere Sağlanan İnternet Erişimi

Bilgi  güvenliği  süreçlerinin  yürütülmesi,  THOR tarafından  yürütülen  işleme  faaliyetlerinin

güvenliğinin sağlanması ve gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi  amaçlarıyla;

yasal  düzenlemelere uygun olarak  lokasyonumuzda bulunduğu  süre  içerisinde  talep  eden

ziyaretçilerimize  internet  erişimi  (misafir  /  guest  bağlantısı  ile)  sağlanabilmektedir.  Bu  halde

ziyaretçimizin  internet  erişimlerine  ilişkin  log  kayıtları  5651  Sayılı  İnternet  Ortamında  Yapılan

Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu

kayıtlar  ancak  yetkili  kamu  kurum  ve  kuruluşları  tarafından  talep  edilmesi  veya  hukuki

yükümlülüklerin yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

12.3 Üçüncü Kişiler
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THOR olarak  kamu  /  adli  otoritenin  talebi  halinde  kamu  /adli  erki  ile  ziyaretçi  verileri

paylaşılmaktadır. Ancak THOR hiçbir biçimde ziyaretçilerine ait kişisel verileri ilgisiz üçüncü kişilerle

paylaşmaz.

12.4 Saklama Süresi

THOR tarafından bu gruptaki ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri

amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilirler.

13. TEDARİKÇİ / ALT İŞVEREN / İŞ ORTAĞI VERİLERİ

13.1 THOR olarak;

İş ilişkisi içinde bulunduğumuz tarafları; iş ilişkisinin kurulması, yürütülmesi ve sona ermesi süreçleri

yönünden  hangi  kişisel  verilerin  hangi  amaçlarla  işleneceği,  verilerin  ne  sureler  ile  muhafaza

edileceği  ve  ilgili  kişilerin  bu  sıfatla  KVKK  madde  11  kapsamındaki  hakları  konusunda

bilgilendiriyoruz.

13.2 Üçüncü Kişiler

THOR hiçbir biçimde bu gruptaki ilgili  kişilere ait kişisel verileri  ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşmaz.

Kişisel  veriler  taraflar  arasındaki  iş/sözleşme  ilişkisinin  gerektirdiği  ölçüde  ve  sıklıkta  THOR’un

mesleki  danışmanları,  muhasebeci  ve  mali  müşavirleri,   denetçileri,  bilgi  teknolojileri  ve  arşiv

hizmeti veren şirketler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile hizmet alınan iş sağlığı ve

güvenliği  kurumları  ve  uzmanları,  THOR’un ticari,  idari  veya  sözleşmesel  ilişki  içinde bulunduğu

kurumlar,  bankalar,  kamu  /  adli  otorite  gibi  yurt  içinde  veya  yurtdışındaki  üçüncü  kişilerle

paylaşılabilir.

13.3 Saklama Süresi

THOR tarafından bu gruptaki ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri

amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilirler.

14. GÜVENLİK KAMERASI KULLANIMI 

Lokasyonumuzun fiziksel  mekân güvenliğinin,  taşınır  mal  ve  kaynakların  güvenliğinin  temin  ve

takibi; acil durum süreçlerinin yürütülmesi; bilgi güvenliği  süreçlerinin yürütülmesi;  iş sağlığı ve
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güvenliği  süreçlerinin  yürütülmesi  ve  gerektiğinde  yetkili  kurum  ve  kuruluşlara  bilgi  verilmesi

amaçlarıyla; yasal  düzenlemelere uygun olarak ziyaret  sebebi  her  ne  olursa  olsun

ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer ilgili kişilerin güvenlik kamerası  ile  görüntü kaydı

alınmakta ve bu kayıtlar iki hafta süre ile fiziksel  veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde

saklanmaktadır. Görüntü  kaydı alınan yerlerde,  ilgili  kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla,

lokasyonumuzda görüntü kaydı alındığına dair gerekli uyarılar görünür bir biçimde yer almaktadır. 

15. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

15.1 Alıcı Grupları

Kişisel veriler  mevzuattan kaynaklanan gerekliliklerin  ve bu politikada yer alan amaçların yerine

getirilmesine  yönelik olarak, KVKK ve diğer yasal düzenlemelerde yer alan işlenme şartları, genel

ilkeler çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilir.

 Topluluk Şirketleri

 Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

 İş Ortakları

 Tedarikçiler /Yükleniciler / Alt İşverenler

 Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

15.2 Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarımı

Kişisel  verilerin  aktarılması  konusunda  KVKK’da  öngörülen  ve  Kurul  tarafından  alınan  karar  ve

düzenlemelere uygun bir şekilde hareket edilir. İlgili kişiye ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel

veriler ilgili  kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılmaz. Ancak;

kişisel veriler KVKK madde 8. in atfı ile KVKK madde 5 ve madde 6 hükümler tahtında bu politikanın

bildirilen hallerin varlığı halinde aktarılabilir. 

15.3 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 
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Kişisel veriler yurtiçinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi,  yurtiçinde işlenerek veya yurtdışında

dışında  işlenip  muhafaza  edilmek  üzere  topluluk  şirketlerimiz  yurt  dışına  da  aktarabilir.  Kişisel

verilerin yurt dışına aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve

düzenlemelere uygun bir şekilde hareket edilir. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan yurt

dışına aktarılamaz. Ancak; 

 Kişisel veriler bu politikanın KVKK madde 8 de ifade edildiği hali ile KVKK madde 5/2 ve KVKK madde

6/3 de bildirilen şartların varlığı halinde / VE DE BUNA EK OLARAK /

 Verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın olması  /VEYA /

 Yeterli  korumanın  bulunmaması  durumunda  Türkiye'deki  ve  ilgili  yabancı  ülkedeki  veri

sorumlularının  yeterli  bir  korumayı  yazılı  olarak  taahhüt  etmeleri  ve  Kurulun  izninin  bulunması

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

(Yeterli  korumanın  bulunduğu  ülkeler  Kurulca  belirlenerek  ilan  edilecek  olup  iş  bu  Politika’nın

yayımı tarihi itibari ile henüz yayımlanmamıştır.) 

KVKK madde 9/son hükmü gereği kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda

yer alan hükümler saklıdır. 

16. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

THOR,  kişisel  verilerin  hukuka  aykırı  işlenmesini  önlemek,  kişisel  verilere  hukuka  aykırı  olarak

erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini

temin etmeye yönelik  olarak ilgili  verini  niteliğine uygun olarak gerekli  her türlü  teknik  ve idari

tedbirleri alır. KVKK ve bağlı mevzuat ile bu politika hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla

gerekli  denetimleri  yapar,  yaptırır.  Bu  kapsamda  aykırılık  tespiti  halinde  bir  yandan  aykırılığın

giderilmesine dair tedbir ve aksiyonları alırken diğer yanda aykırılığa sebep olanlar nezdinde gerekli

disiplin ve/veya yasal ve/veya Kurul nezdinde idari süreçleri işletir.

17. YASAL HAKLARINIZ (İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI) 

17.1 İlgili Kişinin Hakları

KVKK madde 11 kapsamında ilgili kişinin hakları aşağıdaki gibidir.
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 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) KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 f)  (d)  ve(e)  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)  Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  hâlinde  zararın

giderilmesini talep etme,

17.2 İlgili Kişinin THOR’a Yönelteceği Başvurusunun Şekli

Kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

17.3 İlgili Kişinin THOR’a Başvuru Kanalları

İlgili  Kişinin  haklarını  teminen  erişim  taleplerini  karşılamak  adına  gerekli  başvuru  kanallı

www.thor.com adresinde Türkiye sayfası KVKK sekmesi üzerinde mevcuttur. Bu sekmede ilgili kişiye

başvuru yöntemi, VERBİS’e kayıtlı veri sorumlusu temsilcisi ve gerekli diğer yasal açıklamalar yer

almakta ve ilgili form örneği bulunmaktadır. Başvurular bu sekmede yer alan bilgilendirme ve form

detayları takip edilerek yapılabilir.

17.4 İlgili Kişi Tarafından THOR’a Başvuruda Kullanılacak Posta Veya E- posta Adresi

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 mail

yoluyla kvkk.istanbul@thor.com adresine göndermesi gerekmektedir.

17.5 İlgili Kişinin Başvurusuna THOR olarak Cevap Verme Süremiz ve Cevabın Şekli

http://www.thor.com/
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İlgili kişi tarafından başvuru gerçekleştiğinde THOR ilgili kişinin taleplerinin niteliğine göre en geç 30

gün içinde ücretsiz  olarak  veya Kurul  tarafından ücrete  ilişkin  yayınlanacak  tarifedeki  koşulların

oluşması durumunda tarifedeki ücreti karşılığında ilgili kişi tarafından sonuçlandırılır. 

Bu sürenin başlayabilmesi için ilgili  kişi  tarafından yapılan talepler  yazılı  veya Kurul’un belirlediği

diğer yöntemlerle veri temsilcisine gönderilmelidir ve ayrıca veri sahibinin kimliğini teyit ve tevsik

edici belgelerde eklenmek suretiyle iletilmelidir. 

THOR başvuruda bulunan ilgili  kişinin  kişisel  veri  sahibi  olup olmadığını  tespit  etmek adına ilgili

kişiden bilgi talep edebilir ve ilgili kişinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, ona

başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir

17.6 İlgili Kişinin Başvurusunun THOR Tarafından Reddedilmesi 

İlgili kişinin başvurusu aşağıda yer alan hallerde reddedilebilir.

 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik

gibi amaçlarla işlenmesi,

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

 İlgili kişi tarafından talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması,

 İlgili kişi tarafından orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

 Kişisel verilerin  millî  savunmayı,  millî  güvenliği,  kamu güvenliğini,  kamu düzenini  veya ekonomik

güvenliği  sağlamaya  yönelik  olarak  kanunla  görev  ve  yetki  verilmiş  kamu  kurum ve  kuruluşları

tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 Kişisel  verilerin  soruşturma,   kovuşturma,   yargılama  veya  infaz  işlemlerine  ilişkin  olarak  yargı

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 Kişisel  veri  işlemenin  kanunun  verdiği  yetkiye  dayanılarak  görevli  ve  yetkili  kamu  kurum  ve

kuruluşları  ile  kamu  kurumu  niteliğindeki  meslek  kuruluşlarınca,  denetleme  veya  düzenleme

görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 İlgili  kişinin  talebinin  diğer  kişilerin  hak  ve  özgürlüklerini  engelleyeceğine  dair  somut nedenlere

dayanan emarelerin olması,

17.7 İtiraz

Başvurusu  reddedilen  veya  verilen  cevabı  yetersiz  bulunan  veya  başvurusuna  süresinde  cevap

verilmeyen ilgili kişi cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her durumda başvuru tarihinden

itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 
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18. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu Politikada hüküm yer almayan hallerde KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

19. YÜRÜRLÜK

Bu politika, THOR tarafından yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Ek1. Genel Aydınlatma Metni 
Ek2. İlgili Kişi Başvuru Formu 

Ek3. Aday Çalışan Aydınlatma Metni
Ek4. Ziyaretçi Aydınlatma Metni
Ek5. Tedarikçi / Alt İşveren / İş Ortağı Aydınlatma Metni
Ek6. Müşteri Aydınlatma Metni


