MENTOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

GÜCÜMÜZ GÜVENİNİZDİR

Mentor Gümrük Müşavirliği şirket olarak tüm müşterilerinin,
çalışanlarının, tedarikçilerinin, potansiyel müşterilerinin, şirket
yetkililerinin, çalışan olma adaylarının, şirket ortaklarının, şirket
ziyaretçilerinin ve herhangi bir sebep ile verilerini kullandığı tüm üçüncü
kişilerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) hükümlerine uygun işlemekte ve korunmaktadır.
Kişisel verilerinizin MENTOR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. (“Mentor
Gümrük”) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile ne şekilde işlendiğine
ilişkin bilgiler aşağıda başlıklar altında sunulmaktadır.
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Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5 ve 6 numaralı
maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara ve amaçlara uygun
olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere; Mentor Gümrük’ün ya da
Mentor Gümrük’ün iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Mentor Gümrük
tarafından hazırlanan ve sunulan ürün ve hizmetlerin beğeniye sunulması, müşterilerin
kullanıcı alışkanlıklarına göre bu hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi ve müşteriye önerilmesi,
Mentor Gümrük’ün ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Mentor Gümrük’ün insan
kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak
erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi
amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
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Kişisel Verilerin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, Mentor Gümrük’ün hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle,
dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen
şartlara ve amaçlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere; Mentor Gümrük’ün
ya da Mentor Gümrük’ün iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,
Mentor Gümrük tarafından hazırlanan ve sunulan ürün ve hizmetlerin beğeniye
sunulması, müşterilerin kullanıcı alışkanlıklarına göre bu hizmet ve ürünlerin
geliştirilmesi ve müşteriye önerilmesi, Mentor Gümrük’ün ticari faaliyetlerinin
sürdürülmesi ile Mentor Gümrük’ün insan kaynakları ve istihdam politikalarının
yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır.
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Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların
Hukuki Sebepleri
Mentor Gümrük’ün datasında toplanan verilerin çoğunluğu faaliyetlerini sürdürmek amacıyla
müşterilerinden, potansiyel müşterilerinden, potansiyel çalışanlardan ve tedarikçilerin kendilerinden
gelmektedir. Aynı zamanda bazı durumlarda Kamu Kurum ve Kuruluşları sistemlerinden de veriler
Mentor Gümrük’e ulaşabilmektedir.
Mentor Gümrük datasında toplanan veriler; sözleşmeler, müşteri referansları, iletişim bilgileri, iş
başvuru formları ve bu formlarda belirtilen referanslar, bordro için gerekli olan bilgiler, çalışanların
acil durumlarda aranması için bildirdiği iletişim bilgileri, işe giriş belgeleri içerisinde yer alan eğitim,
seyahat, disiplin kayıtları ve şirket içi kurulu olan kamera kayıtlarından oluşmaktadır.
Mentor Gümrük faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, sahibi olduğu
www.mentorgumruk.com.tr internet sitesi, müşterilere, potansiyel müşterilere ve çalışanlara
yönelik anketler, Mentor Gümrük temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve
ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve
icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5 ve 6 numaralı
maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.
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Kişisel Verilerinizin Korunma Yöntemleri

Mentor Gümrük arşivinde toplanan kişisel veriler yetkisi olmayan kişi ve kişilerce erişime ve/veya
kullanıma karşı korumak için erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi
güvenlik önlemleri uygulamaktadır.
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Web Sitesi ve Çerezler ile Toplanan Veriler
Mentor Gümrük, web sitesi kullanıcılarının alan adı, internet hizmet sağlayıcısı, işletim sistemi,
erişim tarihi ve saati, ziyaret edilen sayfa veya arama türleri gibi bilgileri toplayarak; kullanıcıların
tercihlerini kayıt etmek, sistem içeriklerini geliştirmeye yönelik bilgi edinmek, web sitesi ve/veya
diğer uygulamalara kayıt sağlamak, web sitesi kullanımını, etkinliğini değerlendirmek ve pazar
araştırmaları için istatistikler elde etmek amacıyla; çerezler ve Google Analytics gibi web analiz
hizmetleri kullanmaktadır.
Çerezleri kabul edip etmeme ve Google Analytics'in kapsamı dışında kalma hakkı kullanıcıda saklıdır.
Kullanıcı fikir değiştirmesi durumunda (belirli işlevsel çerezleri reddetme durumunda web sitesinin
tüm işlevlerini kullanamayabileceği bilinci ile) tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri engelleyebilir.
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Kişisel Verilerinize İlişkin KVK Kanunun’dan
Doğan Haklarınız
Mentor Gümrük tarafından verileri işlenen tüm taraflar;
• 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,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
• 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan 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 hakkına sahiptir.
GÜCÜMÜZ GÜVENİNİZDİR

Kişisel Verilerinize İlişkin KVK Kanunun’dan
Doğan Haklarınız
Bu kapsamda yapılan başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak ek maliyet çıkması ve/veya Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme
yapılabilecektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince açıklanan
hakların kullanımı için gerekli kimlik bilgileri, kullanmak istenilen hak ve talebi konusunu anlatan
detaylı açıklama içeren web sitesinde ( www.mentorgumruk.com.tr) yer alan Başvuru Formunu, bu
Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.
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