KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE AYDINLATMA METNİ
Beta Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak Acıdereosb Mahallesi Fuzuli Caddesi No:1 Sarıçam/ADANA adresinde mukim, Yüreğir VD
1670006422 numarası ile kayıtlı Şirketimiz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla
kişisel verilerin güvenliğine ve mahremiyetine önem vermektedir. Bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel
verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme
amaçları, hangi durumlarda aktarılabileceği, verilerin saklanma süresi ve kanundan doğan hakların kapsamı ile ilgili olarak sizleri
bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla Aydınlatma Metni’ne yer vermektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından, kişisel verilerinizin
hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, erişilmesini önleme ve muhafaza etmek amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınmıştır.
Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları ile, Şirketimiz tarafından kişisel
verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı KVKK kapsamı uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından bu metinde açıklanan kapsamda
işlenebilecektir. Şirketimiz, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işlenme amaçları belirlenerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumludur.
Kişisel Verilerin Toplanma Şekilleri
Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi,
sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz
elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.
Kişisel Verilen İşlenme Amaçları
KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak toplanan kişisel verileriniz aşağıda sayılan hallerle sınırlı olmamak kaydıyla KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.
 Özlük işleri,
 Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,



























İşe alım süreçlerinin yürütülmesi,
Ücret ve sosyal haklar yönetimi,
İşgücü planlaması,
Çalışan kaydının yapılması,
Kimlik kartının oluşturulması,
SGK ve diğer resmi bildirimler,
SGK ve diğer teşviklerin alınması ve takibi,
Bordro düzenlemeleri ve tazminatların hesaplanması,
Performans yönetimi,
Eğitim ve oryantasyon,
Seyahat,
İç raporlama,
İç denetim,
Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak,
İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
Şikâyet yönetimi,
Yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,
Sorun-hata bildirimine yönelik taleplerinizi almak,
Şikayetleriniz ile ilgili sizleri bilgilendirmek,
Üyeliğinizi yönetmek,
Siparişlerinizi almak,
Ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,
 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak,
 Vergi kesintileri,
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.beta.com.tr internet adresinden
kamuoyu ile paylaşılmış olan Beta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan
ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilen Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimiz veri tabanında toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile iş
stratejilerinin belirlenmesi, ticari faaliyetin yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, şirketimiz
insan kaynakları süreçleri ve istihdam politikalarının yönetilmesinin temini amacıyla İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat
hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; iş ortakları, hissedarlar, tedarikçiler, dış hizmet
sağlayıcıları bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel
olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak
işlenmelerini önlemek ve veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere
aktarılmaktadır.
Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Şirketimiz tarafından veri tabanında toplanan kişisel bilgileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile
saklanmaktadır. Söz konusu veriler, KVKK kapsamı ve Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirtilen
süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin
veri tabanından çıkarılacaktır.
KVKK’nın 11. maddesi uyarıca kişisel verisi işlenen gerçek kişiler;

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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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
sahiptirler.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından aktarılması konusundaki haklarınıza ilişkin
taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince formu doldurarak, ıslak imzalı bir nüshasını Beta Gıda San. ve Tic.
A.Ş.’nin, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Fuzuli Cad. No:1 Sarıçam/ADANA adresine şahsen başvuru ile, noter vasıtasıyla,
posta vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta ile iletebilirsiniz.
Aynı şekilde ilgili formu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza” ile imzalayarak
betagida@hs02.kep.tr KEP adresine veya şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan info@beta.com.tr elektronik posta adresi üzerinden ad,
soyad, TC kimlik numarası, telefon ve tebligat adresi bildirerek iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün
içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere yazılı olarak cevap verilmesi halinde yürürlükteki mevzuatta yer alan tarife
üzerinden ücretlendirme yapılacaktır.
Değişiklikler
Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı
hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

