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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

TURKISH DUTCH TRADE «TDTC» olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet 
göstermekteyiz. Kurumumuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. KVKK uyarınca “Veri 
Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen şartlarda ve kapsamda işlemekteyiz. 

Kişisel Veriler ve İşlenme Amacı: 

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak 
tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, 
elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. 
Bu anlamda, kişisel verileriniz kurumun sunduğu ve desteklediği faaliyetleri veya ürünlerindeki 
değişiklikler hakkında bilgilendirmek amacıyla işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması: 

Kişisel verileriniz yukarda açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını 
gerektiren sebeplerle sınırlı olarak hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz 
kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir. 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi: 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ilgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan 
yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel Verilerin Saklanması: kurumumuz ile paylaşılan kişisel verileriniz 
yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere ve KVKK hükümlerine uygun olarak 
saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili 
mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel 
verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

Kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde veri sahibinin hakları: 

Veri sahibi olarak, KVK Kanunu hükmünde: 

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğine ilişkin bilgi edinme, 

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme, 

mailto:info@turkishdutchtrade.com


   
 Connect Your Brand & Business with the Netherlands 

 
İstiklal Caddesi No: 189/3 Beyoğlu- İstanbul                             Ziraat Bankası  
Vergi Dairesi / No: Beyoğlu/3810753792                                  ₺ : TR05 0001 0002 6987 0863 3750 07     
Tel: +90 (0) 212 963 1709                                                                                      € : TR75 0001 0002 6987 0863 3750 08                                                                     
Mail: info@turkishdutchtrade.com               BIC: TCZBTR2A 

www.turkishdutchtrade.com 

 

- Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini 
veya yok edilmesini talep etme, 

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine ortaya 
çıkan sonuca itiraz etme, 

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının 
giderilmesini talep etme, 

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde verilerin düzeltilmesi talebini iletme. 

Veri sahibi yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istemesi durumunda; 

e-mail: info@turkishdutchtrade.com kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile 
gönderilmesi gerekmektedir. (bilgi: kayıtlı elektronik posta (kep) nitelikli e-posta adreslerine 
elektronik imza kullanılarak yapılan bildirimler kağıt ortamında noter yoluyla yapılan bildirimler ile 
aynı hukuki sonuçları doğurur.) 

Veri sahiplerinden gelen talepler, KVK Kanunu çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün 
içerisinde değerlendirerek sonuçlandırılır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya 
olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri 
sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin 
cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen 
tutarlarda ücret talep edilebilecektir. 

Kurumsal iletişim: 

Turkish Dutch Trade Consulting 
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