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AYDINLATMA VE RIZA METNİ
(6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmıştır)
Gençoğlu Partners Hukuk ve Danışmanlık (“Gençoğlu Partners” veya “Büromuz”) olarak
dünyanın çeşitli yerlerindeki müvekkillerimizin, müvekkil adaylarımızın ve meslektaşlarımızın
kişisel verilerinin güvenlik ve gizliliğini ön plana aldığımızı ve bu doğrultuda sunduğumuz tüm
hizmetleri işbu tebliğde belirtilen esaslar dâhil, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) ve -uygulama alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla- The General Data Protection
Regulation (EU 2016/679) başta olmak üzere, ulusal veri koruma mevzuatlarına uygunluk
bilinciyle sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz. İşbu “Aydınlatma ve Rıza” metni ile KVKK
uyarınca sizleri Gençoğlu Partners tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri
hakkında aydınlatmak ve aşağıda belirtilen durumlar için açık rıza temini hedeflenmektedir. Bu
doğrultuda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız
konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz.
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de
dâhil olmak üzere, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik
olarak toplanabilecek ve “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Gençoğlu Partners tarafından işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin işlenmesi 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.
Toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacı ile KVKK’nın 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz; tarafınıza çeşitli hak ve menfaatlerin sağlanması, haklarınızın
korunması ve yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları
ve özel kişilere, Büromuzdan almış olduğunuz hizmetin konusunun yurt dışı ile bağlantılı olması
halinde, yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Çeşitli devlet otoriteleri ve
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mahkemeler gibi kurumlara karşı kamu hukukundan kaynaklanan yükümlülükler saklıdır. Böyle
bir nedenle veri paylaşımı yükümlülüğü doğması durumunda, hukuki ve pratik açıdan mümkün
olması şatıyla, mümkün olan en kısa süre içerisinde veri sahibi bilgilendirilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
doğrultusunda, Büromuzun sunduğu hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu
kapsamda Büromuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde
yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde
belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahiplerinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda
düzenlenen yöntemlerle Büromuza iletmeniz durumunda Büromuz, en kısa süre içerisinde ve her
halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Bu doğrultuda, kişisel verilerinizin;
1.

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2.

İşlenmişse bilgi talep etme,

3.

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5.

Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6.

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

7.

Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5.) ve (6.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,

8.

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,

9.

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme,

Haklarına sahipsiniz.
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Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanım Usulü
Yukarıda sayılan haklarınızı, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Hardal Sokak No: 5, 34427
Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Büromuza, kimlik fotokopiniz ile birlikte ıslak imzalı dilekçe
ile elden, iadeli taahhütlü mektup ya da noter kanalıyla; ya da, 5070 Sayılı Elektronik İmza
Kanunu hükümlerine uygun olarak atılmış güvenli elektronik imza ile imzalayarak Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndererek kullanabilirsiniz. Ayrıca, talebinizi, bu linkte bulunan
başvuru formunu doldurmak suretiyle de gerçekleştirebilirsiniz.
Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak
kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname
bulunmalıdır.
Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru
sahibinden Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Büromuz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili
kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri
sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
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