Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme Metni
Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca
iletişime geçilen kişilerin verilerinin toplanma yöntemi ve hangi amaçla işlendiği ile ilgili olarak size
bilgi vermek amacıyla sunulmaktadır.
Kişisel verileriniz; “6698 Sayılı Kanun” uyarınca veri sorumlusu olarak, Marjinal Porter Novelli
tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Marjinal Porter Novelli verdiği hizmetler kapsamında basın mensupları, kamu kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, fikir önderleri ile müşterileri adına iletişim faaliyetleri yürütmektedir.
Veri tabanımız;
•

Kamuya açık paylaşılmış iletişim bilgilerinden (Ad, soyad, e-posta, adres, telefon vb.),

•

Marjinal Porter Novelli ve grup şirketleri (Bordo PR, Marjinal Sosyal, Jack In The Box,
Garaj PR, SosyalUp, No165) ile iletişim kurduğunuz zaman onayınızla sizden alınan
bilgilerden,

•

Otomatik olarak edinilen e-posta açma, okuma, tıklama veya kanun gereği tutulması gereken
ip adresi vb. içerikli bilgilerden oluşmaktadır.

Veri tabanımız veri koruma standartlarına uygun olarak oluşturulmakta, saklanmakta ve sadece
Marjinal Porter Novelli ve grup şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Bilgileriniz, yasal zorunluluk
gereği adli ve idari kurumlar ile iş ortaklarımız dışında herhangi bir kurum ya da kişi ile
paylaşılmamaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre herkes, Marjinal Porter
Novelli’ye başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri 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, Kanunda öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksiklik-yalnışlığın düzeltilmesi
ve silme-yok etme talebine göre yapılan işlemlerin 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, Kişisel verilerin kanuna
aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahiptir.

Bu yasal haklarından birini kullanmak isteyen ilgili kişiler, taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri
sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresini kullanmak suretiyle bize iletir. Başvuruda şu hususların bulunması zorunludur:
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport
numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
İşlenen verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için yukarıda belirtilen usule göre bizimle iletişime
geçebilirsiniz. Kişisel verilerinizi korumak bizim için önemli olduğundan kimliğinizi
doğrulayamayacağımız bir yöntem ile iletişime geçmeniz halinde talepleriniz cevaplanmayacaktır.
Veri Sorumlusu:
Marjinal Reklam ve Pazarlama A.Ş. (Marjinal Porter Novelli)
Adres
:
Cumhuriyet Caddesi
El Irak Apt. 165/5
Harbiye 34373 İstanbul
E-posta Adresi :
info@marjinal.com.tr

