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AVRUPA BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ YÖNETMELİĞİNİN 

13. MADDESİNE (“YÖNETMELİK”) İLİŞKİN 

BİLGİ BİLDİRİMİ  

Itema S.p.A.  14.06.2022 tarihinde Itema SpA tarafından organize edilecek olan etkinliğe ilişkin  etkinlik
tanıtımı  sırasında  yürütülecek  kişisel  verilerin  işlenmesi  işlemleri  hakkında  size  bilgi  vermeyi  arzu
etmektedir.. 

1. Veri Sorumlusu kimlik ve iletişim bilgileri  

Veri  Sorumlusu    “via  Cav.  G.  Radici  n.  4,  24020  Colzate  (BG)  –  İtalya”  adresindeki,
privacy@itemagroup.com e-posta  adresli  (işburadan  itibaren,  "Şirket"  veya  "Veri  Sorumlusu”  olarak
anılacak olan) Itema S.p.A’dır.

2. Kişisel verilerin kategorileri 

Şirket tarafından işlenecek kişisel veriler ("Veri") kimlik ve iletişim bilgisi (“ör. ad, soyad,  vergi kodu,
vergi numarası, e-posta adresi, telefon numarası ”) ve görsel benzeri  "genel" mahiyetteki verilerdir. 

3. Veri işleme amaç ve yasal süreleri ile Verinin saklanma süresi 

Yukarıda  bahsi  geçen  kişisel  veriler  aşağıdaki  amaçlarla  ve  aşağıdaki  hukuki  dayanak  kapsamında
aşağıdaki belirtilen süre boyunca işlenecektir.  

4. Veri teminin mahiyeti ve işleme yöntemleri  

Görsel  ve/veya  sesinizin  kullanımına  muvafakat  vermeniz  isteğe  bağlı  ve  herhangi  bir  zaman  iptal
edilebilir  olduğundan  tarafınızdan  talep  edilen  Veri  gerekli  bilgiyi  doğru  olarak  tespit  etmemizi  ve
gerekli işlemleri yapabilmemiz için gereklidir ve Materyalleri kullanmak için Şirket’e izin vermemeniz
bunların sağlanamamasına neden olabilir.  

Amaç Hukuki dayanak Saklama süresi 

1. Şirket  ile  sözleşmeye
dayalı  bir  ilişki  tesis
etmek üzere  müşteri  ile
iletişime geçmek.

Yönetmeliğin  6.1  (a)  maddesi
uyarınca  ilgili  tarafın  talebi
durumunda  sözleşme  öncesi
önlemlerin uygulanması.

Ticari bir ilişkinin tesis edilmesi için
bunun  yürürlüğe  girmesi  haricen
Müşteri  tarafından talep edildiğinde,
talep  işleninceye  kadar  verilerin
işlenmesi

2. Pazarlama  amaçlı  (ör.
Şirket  tarafından  ürün
ve  hizmetlere  ilişkin
bilgi  ve  reklam
malzemelerinin  e-posta
olarak gönderilmesi)

Yönetmeliğin  6.1  (b)  maddesine
tabi muvafakat

On yıl için herhangi bir zamanda izni
iptal  etme  hakkınıza  halel
getirmeksizin.

3. Görsel,  fotoğraf  çekimi
ve/veya video ve sosyal
ağlarda,  şirket
websitesinde,
posterlerde,  dergi  ve
gazetelerde yayımlama.

Yayınlama  için  yönetmeliğin  6.1
(a)  maddesi  uyarınca
muvafakatiniz alınmıştır.

Her  bir  yayınlamada  izni  iptal  etme
hakkınıza  halel  getirmeksizin  süre
sınırsızdır.

Yukarıda bahsi geçen sürelerin dolmasını müteakip silme ve yedekleme teknik prosedürlerine istinaden
Veri ortadan kaldırılacak veya anonim hale getirilecektir. 
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Veri  Şirket  tarafından  Yönetmelikte  belirtilen  ilkelerine  uygun olarak  bilgisayarda  ve  kağıt  ortamında
işlenecektir  ve  bütünlük ve gizliliği  garanti  edilecek şekilde yeterli  teknik ve organizasyonel  önlemler
alınarak korunacaktır.

5. Veri alıcıları 

Verilerinizin dağıtılmayacaktır ancak yukarıda belirtilen amaçlarla ve Yönetmelik ilkelerine uygun olarak
yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için işlevsel hizmet sağlayan (örneğin, BT veya iletişim hizmetleri
tedarikçileri) tarafından kamu kurumları ve meslek kuruluşları gibi bağımsız veri sorumlusu olarak faaliyet
gösteren kişilere iletilebileceğini veya Şirket adına işlenebilecektir.

Bunun da ötesinde, Veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla Şirket'in verileri işleme konusunda açıkça görevli
kıldığı  ve  yeterli  işletim  talimatlarını  almış  olan  görevlendirmiş  olduğu  kurumsal  işlemlerdeki  yetkili
çalışanları tarafından işlenmektedir.   

6. Verilerin aktarımı 

Şirketin  sistematik  olarak  Avrupa  Birliği  ("AB")  ve  Avrupa  Ekonomik  Alanı  ("AEA")  dışındaki
tedarikçileri kullanması durumunda, Veriler, aktarımı meşru kılmak için Yönetmelik tarafından sağlanan
güvencelerden  biri  kullanılarak  da  aktarılabilir  (Ör.  Yönetmeliğin  46.  maddesinin  2.  fıkrasının  c
bendinde belirtildiği gibi). 

Veriler (özellikle sosyal ağlar aracılığı ile dağıtım amaçlı resminiz) muvafakatinize bağlı olarak aynı
zamanda AB ve AEU dışına  aktarılabilir .

7. Veri konusu hakları 

Aşağıdaki haklar da dahil olmak üzere Yönetmelik tarafından sağlanan işburada açıklanan veri işlenmesine
ilişkin hakları kullanabilirsiniz:

 işlenmiş kişisel verilerinizin mevcudiyeti ve verilere erişim teyidi alma (erişim hakları);

 kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya tamamlanması(düzeltme hakkı);

 yönetmeliğin  17.  maddesinde  öngörülen  hallerde  verilerinizin  silinmesini  talep  etme  (unutulma
hakkı);

 yönetmeliğin  18.  maddesinde  öngörülen  hallerde  verilerinizin  silinmesini  talep  etme  (unutulma
hakkı);

 herhangi  bir  zaman  kolaylıkla  ve  ücretsiz  olarak  özel  durumunuz  nedeniyle  Kontrolörün  meşru
menfaati temelinde yürütülen işlemeye itiraz (itiraz hakkı);

 eğer  verilmişse,  verilen  onaya  dayalı  olarak verilerin  işlenmesinin yasallığına halel  getirmeksizin
onayı  geri  çekmek  ve  her  e-postanın  altındaki  uygun  abonelikten  çıkma  bağlantısına  tıklayarak
tanıtıma dair iletişime geçilmesine itiraz etmek;

 eğer  verilmişse,  verilen onaya dayalı  olarak verilerin işlenmesinin yasallığına halel  getirmeksizin,
resminizin etiketlenmesi iznini geri çekmek;

 verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayarda okunabilir bir formatta almanın yanı
sıra, teknik olarak mümkünse, veri işlenmesinin rıza veya sözleşmeye dayandığı ve otomatik araçlarla
gerçekleştirildiği  durumlarda, herhangi bir engel  olmaksızın başka bir veri  denetleyicisine iletmek
(veri taşınabilirliği hakkı).

Bu  hakları  kullanmak  üzere  Şirket  ile  herhangi  bir  zamanda  aşağıda  yer  alan  e-posta  adresine
privacy@itemagroup.com veya taahhütlü mektup ile yazılı olarak “via Cav. G. Radici 4, 24020 Colzate
(BG)  -  İtalya”  adresindeki  İtema  Grup  Veri  Koruma  Komitesine  talebinizi  göndererek  iletişime
geçebilirsiniz.  

İtalyan Düzenleyici Otoritesine veya herhangi bir durumda hali hazırda ikamet etmekte veya çalışmakta
olduğunuz Üye Eyaletlerdeki  veya ihlalin  meydana geldiği  Eyaletlerdeki  yetkili  düzenleyici  otoritelere
şikayet kaydı bırakma hakkınız bulunmaktadır. 
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