
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
YARIŞMACI AYDINLATMA METNİ

 
HATAP  Değirmenleri  Gıda  ve  San.  Tic.  A.Ş. (“HATAP”) olarak,  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması
ve aktarılması ile ilgili siz yarışmacılarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
 
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Kişisel  veriler,  kimliğinizi  belirleyen  ya  da  belirlenebilir  kılan  bilgiler  anlamına  gelmektedir.
Faaliyetlerimizin  yürütülmesi  ile  organizasyon  ve  etkinlik  yönetiminin  sağlanması  kapsamında  siz
yarışmacılarımızın aşağıda yer alan kişisel verilerini işlemekteyiz.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ad-Soyad
Medeni Durum
Doğum Tarihi
Doğum Yeri 

Yarışmacı  Başvuru  Süreçlerinin  Yürütülmesi,  İş  Faaliyetlerinin
Yürütülmesi  /  Denetimi, İş  Sürekliliğinin  Sağlanması  Faaliyetlerinin
Yürütülmesi,  Mal  /  Hizmet  Üretim  Ve  Operasyon  Süreçlerinin
Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin 
İşlenmesinin Hukuki 
Sebepleri

Kişisel  verileriniz,  HATAP  tarafından  yukarıda  sayılan  amaçların
gerçekleştirilmesi  doğrultusunda,  ilgili  mevzuat  ve  KVKK’nın  5’inci
maddesinde belirtilen; 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Ev Adresi
Cep Telefon Numarası
E-Posta Adresi

Yarışmacı  Başvuru  Süreçlerinin  Yürütülmesi,  İş  Faaliyetlerinin
Yürütülmesi  /  Denetimi, İş  Sürekliliğinin  Sağlanması  Faaliyetlerinin
Yürütülmesi,  Mal  /  Hizmet  Üretim  Ve  Operasyon  Süreçlerinin
Yürütülmesi,  Performans  Değerlendirme  Süreçlerinin  Yürütülmesi,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin 
İşlenmesinin Hukuki 
Sebepleri

Kişisel  verileriniz,  HATAP  tarafından  yukarıda  sayılan  amaçların
gerçekleştirilmesi  doğrultusunda,  ilgili  mevzuat  ve  KVKK’nın  5’inci
maddesinde belirtilen; 

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Görsel ve İşitsel Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Görsel Kayıtlar
İşitsel Kayıtlar

Yarışmacı  Başvuru  Süreçlerinin  Yürütülmesi,  İş  Faaliyetlerinin
Yürütülmesi  /  Denetimi, İş  Sürekliliğinin  Sağlanması  Faaliyetlerinin



Yürütülmesi,  Mal  /  Hizmet  Üretim  Ve  Operasyon  Süreçlerinin
Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin 
İşlenmesinin Hukuki 
Sebepleri

Kişisel  verileriniz,  HATAP  tarafından  yukarıda  sayılan  amaçların
gerçekleştirilmesi  doğrultusunda,  ilgili  mevzuat  ve  KVKK’nın  5’inci
maddesinde belirtilen; 

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
 
Kişisel verileriniz, 
 

 HATAP faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin 
yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 
amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a
 İş faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş
Ortakları’na,
 Tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetin sağlanabilmesi adına, fiziksel mekan 
güvenliğinin temini amacıyla Tedarikçiler’e 
 Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili 
kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi 
amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.

 
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?
 
İşbu Yarışmacı Başvuru Formu ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 3 yıl süre ile saklanmaktadır.
 
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
 
KVKK md.11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,
 Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini 

talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın 

giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.


