21. yüzyılın başından itibaren teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, doğru ve nitelikli bilgiye hızlı
erişim konusunda önemli aşamalar kaydedilmiştir. Verilerin işlenmesi ile ihtiyaç analizleri yaparak
analitik sonuçlar üretmeyi ve hizmet standartlarını maksimize etmeyi amaçlayan çeşitli kurum ve
kuruluşlar için veriler önemli birer kaynak halini almıştır. Bununla birlikte depolanan ve işlenen bu
verilerin kullanım biçimi ve korunması amacıyla küresel ölçekteki hassasiyete dayanarak yasal
düzenlemeler yapılmaktadır. Benzer şekilde ülkemizde de aynı amaçla 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) yürürlüğe girmiştir.
Kanunun kişisel veri sahiplerini koruma amacını biz de Ankara Patent Bürosu Limited Şirketi
(ANKARAPATENT) olarak destekliyoruz ve bizimle bilgilerini paylaşan kişilerin özel hayatının
gizliliğine değer veriyoruz. Bu nedenle sizi kanunda yer alan veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak
isteriz:
Kişisel Veri Nedir?
Kişisel verileriniz, gerçek ve tüzel kişi olarak, faaliyet ve hizmet amaçları doğrultusunda
ANKARAPATENT ile paylaştığınız her türlü bilgiyi ifade eder.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesini ifade eder.
ANKARAPATENT olarak sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek ve sizlerle daha etkili bir iletişim
sağlamak amacıyla size ait saklanan bazı bilgileri işlemekteyiz. Bu bilgileri:
•

Sair mevzuat kapsamında ve ilgili kurum ve otoritelerce öngörülen bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme gibi yükümlülüklere uymak,

•

Sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerin taahhüt edilen şekilde sunulmasını
sağlamak,

•

Hizmetlerimizin özelleştirilmesine ve sizlere özel önerilerde bulunmasına yönelik gerekli
çalışmalar yapmak,

amacıyla işleyebiliriz.
Bu işleme, her zaman hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, işleme amaçlarının dışına çıkmayacak
şekilde, doğru ve güncel şekilde yapılır. ANKARAPATENT olarak verilerinizin tarafımızca ya da
işbirliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından ancak ve ancak belirli,
açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işleneceğini ve kullanılacağını taahhüt ederiz.

ANKARAPATENT’te çalışan ya da iş başvurusunda bulunan kişilere ait kişisel veriler ise, İş Kanunu,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü
yükümlülüklerin yanı sıra; insan kaynakları yönetimi, performans değerlendirmesi, personel
memnuniyetini arttırmak, iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi nedenler ile de tarafımızdan
veya işbirliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Bizimle paylaştığınız kişisel verilerin yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yurt içine veya yurt dışına
aktarılması, kanun kapsamındaki kısıtlar çerçevesinde, diğer bir deyişle ancak yeterli korumanın
bulunması durumunda yapılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki
ve ilgili yabancı ülkedeki yetkili kılınan veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt
etmeleri ve Kurulun izninin bulunması halinde veri aktarımı yapılabilecektir.
Kişisel verilerinizi yalnızca Kanun ve yürürlükte olan sair mevzuata uygun olarak sayılanlar, iş
ortaklarımız, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız ve ifa yardımcılarına aktarıyoruz. Bunun yanında
düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda
yurt içine veya yurt dışına da gerekli durumlarda aktarabilmemiz gerekebilecektir.
Sayılan amaçlar ve kurumlar dışında kişisel verilerinizi kanunun ön görmüş olduğu kişiler haricinde
kimseyle paylaşmıyoruz ve her zaman güvenle saklıyoruz.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak, yasadan ve hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine
getirebilmesi amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabiliriz.

sözlü

yazılı

elektronik
ortamda

• görüşmeler
• Ankarapatent ile yapılan sözlü iletişimler

• muhtelif sözleşmeler,
• iş başvurusu formları,
• dilekçeler,
• kartvizitler,
• vekaletnameler,
• işlem süreçlerinde ele edilen her türlü evrak gibi araç ve belgeler üzerinden,
• Ankarapatent ile yapılan yazılı iletişimler

• internet sitemiz,
• yazılım sistemimiz,
• internet sitesinde yer alan iletişim formları

Kişisel verileriniz, ANKARAPATENT veya ANKARAPATENT adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler
tarafından yukarıdaki tabloda belirtilen kanallar aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda
toplanabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sahip olduğunuz haklar:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
6.

Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,

7. 5. Ve 6. Maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahibi olarak size tanınmış olan bu hakları
bizden her zaman talep edebilirsiniz.
Bu talebi;
1. Yazılı olarak: Bestekar sokak no:10 Kavaklıdere / Ankara adresine ıslak imzalı olarak
veya

2. kvkk@ankarapatent.com elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış
olarak gönderebilirsiniz.

Başvuru yazısında; hangi hakkınızı kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır olarak ifade etmeniz
size daha doğru ve isteklerinize daha uygun yardımcı olmamız açısından önemli olacaktır.
Sizinle iletişim kurabilmemiz için ve bilgilerinizin başka kişilerle paylaşılmasını engellemek amacıyla
başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin
eklenmesinin önem teşkil eden bir husus olduğunu vurgulamak istiyoruz.
Bunun yanında; talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor
iseniz bu konudaki yetki belgenizi eklemeyi lütfen unutmayınız.

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kişisel Verileri Koruma Politikamız ile ilgili metinlerdeki
değişikliklere www.ankarapatent.com adresinden ulaşabilirsiniz.

