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1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ, AMAÇ VE KAPSAM 

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (Bundan böyle 

kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun 

kapsamında Şirketimiz LMC Gıda Tahmil Tahliye Nakliye Ve Tarım Ürün. San.Tic. Ltd. Şti. 

(Bundan böyle kısaca “LMC” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu 

sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını 

gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, LMC’ nin Kanun kapsamında Ziyaretçilerine 

sağladığı hotspot misafir ağına yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 

yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda LMC tarafından 

güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.  

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her 

türlü veriyi kapsamaktadır. 

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 

türlü işlemi ifade etmektedir. 

1. VERİ KATEGORİZASYONU 

Kimlik Bilgisi •   Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası 

Risk Yönetimi Bilgileri •   Kullanıcı IP, Mac ID, cihaz adı 

İşlem Güvenliği •   Kullanıcı IP, Mac ID, cihaz adı 

 



 
 

ZİYARETÇİLERE YÖNELİK MİSAFİR İNTERNET GİRİŞLERİNE YÖNETLİK 6698 SAYILI KİŞİSEL 

VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ 

 

Doküman Kodu: KVKK BLG-06 Yayın Tarihi: 20.06.2020 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi:  ../../…. 

2 

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ 

LMC, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 sayılı Kanun”) yükümlülüklerine 

uyma kapsamında; 

• internet kullanımının sağlanması, 

• internet erişim ve kullanım kaydının tutulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, 

• yetkisiz internet erişiminin önlenmesi, 

• veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

• hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi, 

• bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

• ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak ziyaretçilerin ad, 

soyad, telefon, e-posta ve IP (İnternet Protokol 

Adresi) adresi, MAC (Ortam Erişim Yönetimi Adresi) adresi gibi trafik bilgilerini 

işleyebilmektedir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇ İLE AKTARILACAĞI  

Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi 

Tedarikçi (sunucu hizmeti 

sağlayıcısı) 

Bilgi güvenliği süreçlerinin 

sağlanması 

KVKK m.5 f.2 f bendi; Veri 

Sorumlusunun Meşru Menfaati 
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4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz şirketimize ilettiğiniz yönteme bağlı olarak elektronik 

ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde toplanmaktadır. 

İşbu veriler KVKK gereğince, LMC’ye elektronik olarak vermiş olduğunuz bilgiler, 

elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kanuna 

uygun olarak toplanmakta ve KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dahilinde işlenmektedir.  

KVKK 5. maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.  

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin 

işlenmesi mümkündür;  

A. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

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.  

C. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.  

D. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.  

E. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.  

F. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.  

G. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
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meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. 

Ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası 

alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ad, 

soyad, çalışılan firma bilgisi gibi kimlik bilgileri, telefon numarası gibi iletişim bilgisi, IP adresi 

gibi işlem güvenliği bilgisi, kamera görüntüleri ve giriş-çıkış saatleri gibi fiziksel mekan güvenliği 

bilgisi ve görsel ve işitsel bilgilerdir. 

5. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileri 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,  

• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
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• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için www.lmcgida.com.tr/kvkk adresinden ilgili kişi 

başvuru metnindeki yönergeleri doldurarak başvura bilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde 

sonuçlandırılacaktır.  

6. REFERANS ve İLGİLİ DOKÜMANLAR  

Referans 07.04.2016 tarihli 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili diğer tüm 

yönetmelikler  

7. REVİZYON TAKİBİ  

Bu bölümde dokümanın zamanla değişen ihtiyaçlara göre revize edilmesi durumunda bu 

revizyonlara ilişkin bilgiler yer alır. Revizyon numarası, revizyonun gerekçesi, revize edilen ya 

da eklenen hususlar, değişikliği isteyen birim ya da kişiler belirtilir. 

 


