INFORMATION NOTE

AYDINLATMA BEYANI

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi
located at Ömerli Mahallesi, Ömerli Sk. No:208
Bandırma/ Balıkesir (“Company”) takes maximum care
of security of your personal data. In this regard we give
importance to process and storage of personal data
provided to us in accordance with the Law on
Protection of Personal Data numbered 6698 (“Law”).

Ömerli Mahallesi, Ömerli Sk. No:208 Bandırma/
Balıkesir adresinde bulunan Banvit Bandırma Vitaminli
Yem Sanayii Anonim Şirketi (“Şirket”) kişisel
verilerinizin güvenliği hususuna azami özeni
göstermektedir. Bu kapsamda, tarafımıza iletilen kişisel
verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine
ve muhafaza edilmesine önem atfetmekteyiz.

1.

Personal Data Categories Being Processed
1.

Personal data and special personal data categories that
may be processed by the Company are indicated below
along with the relevant groups of person:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identity (employee candidate, employee,
intern,
shareholder/partner,
supplier,
customer, potential customer, visitor)
Contact information (employee candidate,
employee,
intern,
shareholder/partner,
supplier, customer, potential customer,
visitor)
Location (employee and customer)
Personnel information (employee, intern and
employees of suppliers)
Legal
transaction
(employee,
intern,
shareholder/partner, supplier, customer,
potential customer)
Customer transaction (customer and potential
customer)
Physical environment security (employee and
visitor)
Transaction security (employee and intern)
Risk
management
(employee,
intern,
shareholder/partner, supplier, customer and
potential customer)
Finance
(employee,
intern,
shareholder/partner, supplier, customer)
Professional experience (employee, intern and
visitor)
Association,
foundation
and
union
membership (employee candidate)
Health information (employee, intern,
employee candidate and supplier employee)
Criminal record (employee and supplier
employee)
Biometric data (employee and intern)
Other – Vehicle information (employee and
intern)

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından işlenebilecek kişisel veri ve özel
nitelikli kişisel verileri kategorileri, aşağıda ilgili kişi
grupları ile birlikte belirtilmektedir:
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•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kimlik (çalışan adayı, çalışan, stajyer,
hissedar/ortak,
tedarikçi,
müşteri,
potansiyel müşteri, ziyaretçi)
İletişim (çalışan adayı, çalışan, stajyer,
hissedar/ortak,
tedarikçi,
müşteri,
potansiyel müşteri, ziyaretçi)
Lokasyon (çalışan ve müşteri)
Özlük (çalışan, stajyer ve tedarikçi çalışanı)
Hukuki
işlem
(çalışan,
stajyer,
hissedar/ortak,
tedarikçi,
müşteri,
potansiyel müşteri)
Müşteri işlem (müşteri ve potansiyel
müşteri)
Fiziksel mekan güvenliği (çalışan ve
ziyaretçi)
İşlem güvenliği (çalışan ve stajyer)
Risk
yönetimi
(çalışan,
stajyer,
hissedar/ortak, tedarikçi, müşteri ve
potansiyel müşteri)
Finans (çalışan, stajyer, hissedar/ortak,
tedarikçi, müşteri)
Mesleki deneyim (çalışan, stajyer ve çalışan
adayı)
Görsel ve işitsel kayıtlar (çalışan, stajyer ve
ziyaretçi)
Dernek, vakıf ve sendika üyeliği (çalışan
adayı)
Sağlık bilgileri (çalışan, stajyer, çalışan adayı
ve tedarikçi çalışanı)

•
•
•
2.

Collection, Processing and Purposes of
Processing of Personal Data

2.

Your personal data (information that identifies you
directly or indirectly) including your special personal
data from time to time (e.g. health data, criminal
record) shall be collected and processed by our
Company;

To Whom and For Which Purposes the
Processed Personal Data May Be Transferred

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve
İşlenme Amaçları

Zaman zaman özel nitelikli kişisel verileriniz (örn. sağlık
verileri, sabıka kaydı) dahil olmak üzere, kişisel
verileriniz (doğrudan veya dolaylı olarak sizi tanımlayan
bilgiler), Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar için
toplanacak ve kullanılacaktır:

a) for execution and administration of
employment,
b) for ensuring compliance with obligatory
corporate procedures,
c) for the execution or performance of the
contract/business relationship,
d) for the performance of our Company’s
obligations which are required to be
performed within the scope of employment
and applicable legislation,
e) for promotion purposes (e.g. publishing of
your images/videos in the Company’s social
media account), only if you have provided your
explicit consent within this regard,
f) for the cases where processing of data is
obligatory due to establishment of a right,
g) for the cases where processing of your
personal data is necessary for ensuring the
security of our Company or the legitimate
purposes of our Company,
h) for conducting necessary transactions for your
employment in the Company, preparation of
your personal file,
i) for conducting operations of human resources
and administrative works,
j) for conducting operations regarding the
employees’ secondary rights and interests.

3.

Ceza mahkumiyeti (çalışan ve tedarikçi
çalışanı)
Biyometrik veri (çalışan ve stajyer)
Diğer - Araç bilgileri (çalışan ve stajyer)

a) İstihdamın sevk ve idaresi,
b) Zorunlu kurumsal prosedürlere uyumun
sağlanması,
c) Sözleşme/iş ilişkisinin kurulması veya ifası,
d) Şirketimizin istihdam ve yürürlükteki mevzuat
kapsamında yerine
getirmesi
gereken
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
e) Yalnızca bu kapsamda açık onayınızı vermiş
olmanız durumunda, tanıtım amaçlarıyla (örn.
görüntülerinizin/videolarınızın Şirketin sosyal
medya hesabında yayımlanması),
f) Bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu
olması,
g) Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya
Şirketimizin meşru amaçları için kişisel
verilerinizin işlenmesine gerek olması,
h) Şirket nezdinde istihdamınız için gereken
işlemlerin yürütülmesi, özlük dosyanızın
hazırlanması,
i) İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının
yürütülmesi,
j) Çalışanların yan haklarına ve menfaatlerine
ilişkin operasyonların yürütülmesi.

3.
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İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi
Amaçlarla Aktarılabileceği

When it is required for the purposes stated above, we
may transfer your personal data to our business
partners, solution partners, group companies,
suppliers,
persons
who
perform
services,
governmental institutions and offices and/or other
countries including our server that is located in abroad
including but not limited to European Union, United
Arab Emirates and Dubai, within the scope of
conditions and purposes of processing of personal data
stated in articles 8 and 9 of the Law.
4.

Method and Legal Cause of Collection of
Personal Data

Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde;
kişisel verilerinizi iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza,
iştiraklerimize, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize,
hizmet ifasında bulunan kişilere, kamu kurum ve
kuruluşlarına ve/veya, Avrupa Birliği, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Dubai dahil olmak ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, yurtdışında bulunan sunucumuz dahil,
diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarabiliriz.

4.

Your personal data is obtained by various means in all
kinds of written or electronic communication for the
performance of our Company’s obligations which are
required to be performed within the scope of
agreements executed by our Company and to fulfill its
obligations arising from legislation. Within this regard
your personal data is processed and transferred within
the scope of conditions and purposes of processing of
personal data stated in articles 5 and 6 of the Law and
for the purposes stated in article 1 and 2 of this notice.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki
Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı ya da elektronik
iletişim içerisinde çeşitli vasıtalarla, Şirketimizin
akdetmiş olduğu sözleşmeler kapsamında ifa etmesi
gereken Şirketimiz yükümlülüklerinin ifası ve
mevzuattan doğan mesuliyetlerini yerine getirebilmesi
gayesi ile edinilir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu metnin 1
ve 2 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla
işlenmekte ve aktarılmaktadır.

In addition, your personal data is collected by cameras
in accordance with our Company’s lawful purpose İlaveten, Şirketimizin yukarıda yer alan meşru amacı
stated above, in order to ensure the security within the doğrultusunda Şirket içinde güvenliğin sağlanabilmesi
Company.
için; kişisel verileriniz kameralar ile de toplanmaktadır.
Furthermore, your personal data is also collected by
fingerprint system applied for entrance to certain
offices in our workplaces, in order to ensure the access
security to certain information within the Company.
5.

Data Security

Our Company protects your personal data in full
compliance with all reasonable technical and
administrative security controls, which are required to
be conducted according to information security
standards and procedures, and at an appropriate level
against the potential risks.
6.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, kişisel verileriniz,
Şirket içerisindeki belirli bilgilere güvenli erişimin
sağlanması amacıyla, işyerimizde bulunan belirli
ofislere giriş için uygulanan parmak izi sistemi ile de
toplanmaktadır.

Data Subject’s Rights

5.

Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları
ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul
teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve
muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde
korumaktadır.

When you submit your requests regarding your rights
to our Company, our Company shall respond to such 6.
request by the methods stated in this notice without
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Veri Sahibinin Hakları

any charge and within 30 days at the latest, depending Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz
on the nature of the request.
durumunda, Şirketimiz, işbu Aydınlatma Beyanı’nda
düzenlenen yöntemlerle, talebin niteliğine göre, talebi
en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.
You have the following rights;
•
•
•

•

•

•
•

•

Right to acknowledge whether the personal
data is processed,
Right to request information on the matter, if
the personal data is processed,
Right to acknowledge the purpose of
processing of personal data and whether the
personal data is used in accordance with such
purpose,
Right to know the third parties to which the
personal data are transmitted domestically or
in abroad,
If the personal data is processed wrongfully or
deficiently, right to request for correction of
the personal data and to request notification
of the transaction performed in this respect to
third parties, to which personal data is
transferred,
Right to request for deletion or disposal of the
personal data,
Right to object to occurrence of a circumstance
against the interest of the data subject, which
came to existence as a result of analyzing the
processed data exclusively by automatic
systems,
Right to request for compensation for the
damages incurred due to unlawful processing
of personal data.

You may submit your applications regarding the
matters on processing of your personal data to
privacy.tr@brf.com (i) in writing or (ii) by registered
electronic mail, secure mobile signature, mobile
signature or (iii) your e-mail address that are already in
our records. Depending on the nature and method of
your request, the Company may request additional
confirmations in order to identify whether the
applications really belongs to you and to protect your
rights. For example; if you apply to the Company by
using your e-mail address that are already in our
records, we may contact you through another method
and request you to confirm that such request is yours.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;
•
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•
Kişisel veriler 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,
•
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
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 zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hususlar ile ilgili
başvurularınızı (i) yazılı olarak veya (ii) kayıtlı elektronik
posta, güvenli mobil imza, mobil imza veya (iii)
halihazırda kayıtlarımızda bulunan e-posta adresiniz
vasıtasıyla
privacy.tr@brf.com
adresine
ibraz
edebilirsiniz. Talebinizin niteliğine ve yöntemine göre
Şirket, başvuruların gerçekten size ait olup olmadığını
anlamak ve haklarınızı korumak adına ilave teyit talep
edebilir. Örneğin, halihazırda kayıtlarımızda bulunan eposta adresinizi kullanarak Şirketimize başvurmanız
durumunda, farklı bir yöntem ile sizinle iletişime
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geçebiliriz ve söz konusu talebin size ait olduğunu teyit
Your requests will be finalized as soon as possible etmenizi talep edebiliriz.
depending on the nature of request and within thirty
days at the latest, without any charge. However, if the Talebin niteliğine göre talepleriniz mümkün olan en kısa
request requires incurring a certain cost, our Company sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak
may charge you with the amounts stated in the tariff neticelendirilecektir. Ancak, talebin belirli bir masrafın
determined by the Board of Protection of Personal meydana
gelmesini
gerektirmesi
durumunda,
Data.
Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen tarifede belirtilen tutarları tarafınıza
uygulayabilir.
***
***
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