Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Optik (Gözlük/Lens) Satış Mağazası Müşteri Aydınlatma Metni
BEKİR LENS OPTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (Mağaza/Şirket)’nin, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, mağaza içi “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi için
düzenlenmiştir. Müşterilerimizin, Çalışanlarımızın ve diğer ilgili kişilerin kişisel verilerinin mevzuatımızla uyumlu bir
şekilde işlenmesi ve korunması konusunda azami özen göstermekteyiz.
1. Veri Sorumlusu
BEKİR LENS OPTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (Mağaza/Şirket) KVKK’nın 3 üncü maddesine göre
“Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz; Mağaza/Şirket tarafından, Mağaza/Şirket içi güvenliğin temin edilmesi, iş süreçlerinin
yürütülerek ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirilmesi, Mağaza/Şirket tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin
yürütülmesi, mevzuat gereği yetkili kurum ve kuruluşların görevleri dahilinde gerçekleştirdikleri faaliyetler için bilgi
ve belge sunulması, Mağazanın/Şirketin iş stratejilerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, ilgili kişilerin hukuki ve teknik
güvenliğinin sağlanması ve mevzuatımızın veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlanması amaçlarıyla
işlenmektedir.
3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel veri aktarma koşulları kapsamında
ve mevzuatta belirtilen yeterli ve etkili önlemler alınmak şartıyla; Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Kolluk
Kuvvetleri, iş bağlantılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı kapsamında veya düzenleyici-denetleyici kurumlar ve
bunun yanında yetkili diğer kamu kurum veya kuruluşları ile ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde aktarılabilecektir.
4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; bina içerisinde belirli konumlarda yer alan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile kamera
kaydıyla, göz numaranız ile ilgili bilgilerinin yer aldığı reçeteniz ile, ilettiğiniz talep/şikayet bilgilerinde ya da İlgili kişi
tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi ile; sözlü, yazılı veya
elektronik şekilde toplanabilmektedir.
Kişisel Verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen hukuka uygunluk
sebepleri kapsamında sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar
vermemek koşuluyla zorunlu meşru menfaatler veya bu hallerden birine girmediği durumlarda açık rızanız kapsamında
işlenecektir. Ayrıca yine hukuka uygunluk sebepleri arasında yer alan Sağlık Hizmetlerinin Finansmanının Planlanması
amacıyla kişisel verileriniz işlenecektir.
5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
İlgili kişiler veri sorumlusuna başvuruda bulunarak kendisine ilişkin;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna yönelik bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak 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,
Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, 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,
haklarına sahiptir.
-

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulamakta olduğumuz Politikamıza ve bilgilendirmeye
yönelik Aydınlatma Metnimize Mağaza/Şirket yetkilimizden ulaşabilirsiniz.

