KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.
6698 sayılı Kişisel verilerin korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya
belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla
Papas Sandwich and More (Papas olarak anılacaktır.) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin
İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlemi ifade etmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce şirketimiz tarafından
hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel veriler bulunmakta ise; kişisel verilerin Bilgilendirme
Metni ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenerek muhafaza edilecektir.
PAPAS olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz
hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam
ettiğimizi belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve
özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.
Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Şirketimizin bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde
kullanılmak, ihtiyaçlarınızı belirlemek ve size ileride daha iyi hizmet sunabilmek için KVKK kapsamında
kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, varsa vergi numaranız ve
diğer bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere
dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili
makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı
bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan
veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.
KVKK’nın “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında yer alan
aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin
işlenmesi mümkündür:
1. a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
2. b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
3. c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
4. d)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
5. e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

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

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:
Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat
hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; üçüncü taraflara yasal
sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi:
1. a)Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili
kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
2. b)Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer
kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
3. c)Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen satış, iade, değişim
vb. sair işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay
ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, şubelerimiz, Web Sayfaları vb. gibi kanallar aracılığı ile
sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız:
Kurumumuza 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak başvuru suretiyle kişisel
verilerinizin;
1. a)İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. b)İşlenmişse bilgi talep etme,
3. c)İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
4. d)Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
5. e)Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. f)KVKK’nin kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

7. g)Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
8. h)Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
9. i)Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep
etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:
PAPAS SANDWİCH AND MORE
Yeni Mahalle Mah. Mine Sokak 63/A Beykoz
Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca
belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Değerli PAPAS Ailesi Mensubu;
Sizin kadar kişisel verileriniz de bizim için oldukça önemli. Kişisel verilerinizin korunmasına önem
veriyor ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Ürünlerimizi satın almaya devam etmeden
veya bültenimize üye olmadan önce lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aşağıdaki
metni okuyarak onaylayınız.
Bu suretle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, kişisel verilerimin şirketimiz
tarafından işlenmesine ilişkin bilgilendirme metnini okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve
metinde belirtilen tüm bilgilendirmeler çerçevesinde şirketinize iletmiş olduğum veya şirketinizce
edinilen her türlü kişisel verilerimin, KVKK’da tanımlanan kapsamda haklarım saklı kalmak kaydıyla,
belirtilen amaç ve nedenlerle işlenmesine ve metinde belirtilen kişilere aktarılmasına ve tarafıma
sms, telefon ve e-posta yoluyla ulaşılmasına muvafakat ettiğimi özgür iradem ile kabul, beyan ve
taahhüt ederim.

