
 
 

 
 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca 

Satış Noktaları Aydınlatma Metni 

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. (“Mey” veya “Şirket”) olarak, tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel 

verilere istinaden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket 

edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize 

sunuyoruz. 

 

2. İşlenen Veriler ve İşleme Amaçları 

Mey ile olan iş ilişkiniz dolayısıyla Şirketimize iletmiş olduğunuz adınız, soyadınız, telefon 

numaranız, fatura bilgileriniz ve şirket bilgileriniz dahil kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 

işlenebilmektedir. 

 

Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak 

işlenebilecektir: 

• Satış noktalarının kayıtlarını oluşturabilmek, 

• Satış noktalarına kesilen fatura bilgilerini (miktar ve ödeme tipi) cep telefonunuza 

iletebilmek, 

• Sistemlerimizdeki telefon numaralarını ve bilgilerinizi güncelleyebilmek. 

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Mey, Kanun’un 8. maddesindeki hukuk sebeplere uygun olarak yukarıda belirtilen veri işleme 

amaçlarını gerçekleştirmek üzere tedarikçiler, distribütörler, grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle 

ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine 

dayanarak talep edilmesi halinde kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir. 

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması 

ve veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak 

doğrudan sözlü, yazılı veya elektronik olarak tarafınızdan ve iletişimlerimiz üzerinden otomatik 

veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 

5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız 

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 



 
 

 
 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu 

doldurarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Büyükdere Cad. Bahar Sok. No.13 

River Plaza Kat:25-28 Şişli İstanbul/Türkiye adresine veya kvkk@diageo.com adresine 

iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir 

maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki 

ücretler talep edilecektir.  
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