
1 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca 

Aydınlatma Metni 

1. Veri sorumlusunun kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını 

haiz GS1 Türkiye Vakfı ve İktisadi İşletmesi (“Vakıf”) olarak, sizlere sunduğumuz 

hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi büyük bir önem ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu 

çerçevede, kişisel verilerinize ilişkin tarafınızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni 

kaleme alınmıştır. 

 
2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 

Kimlik ve iletişim verisi, mesleki veri, imza verisi, eğitim verisi, görsel/işitsel veri, dijital iz 

verisi, gereken hallerde sunmanız durumunda mirasçılık belgeniz kanalıyla gelen veriler, 

 
GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesine üyelik başvurularının alınabilmesi, üyelik işlemlerinin 

yürütülmesi, üyelik dahilinde üye firmalardan gelen taleplerin yerine getirilmesi, üyelik iptal ve 

devir işlemlerinin yapılması, UPC (Universal Product Code/Evrensel Ürün Kodu) başvurusu 

işlemlerinin yapılması, şikayet süreçlerinin yönetilmesi, GS1 sistemine online üyelik 

faaliyetlerinin yürütülmesi ve online üyelik sisteminin geliştirilmesi amacıyla bilişim 

firmasından hizmet alınması, gepir.org.tr ve gepir.gs1.org sitelerinden barkod sorgulaması 

yapılabilmesi, TOBBsenkron Başvuru sürecinin yürütülmesi, TOBBsenkron GDSN veri 

havuzu, GS1 Registry Platformu, Verified by GS1, e-eğitim, GS1 Cloud, GLN ve GS1 

Kayıtları, Nitelik Tarayıcı, Barkod Doğrulama hizmetlerinin sunulması, Vakıf binasının ziyaret 

edilmesi halinde fiziksel mekan güvenliğinin temini, üyelik aidatlarının ödenmemesi halinde 

bildirim yapılması ve hukuki takip işlemlerinin yapılması, hizmetlerimize ilişkin olarak çağrı 

merkezimizin aranması veya çağrı merkezinin tarafınız ile iletişime geçmesi, internet sitemizi 

ziyaret etmeniz halinde log kayıtlarının alınması, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 

taleplerin karşılanması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin yürütülmesi 

kapsamında bağımsız denetim, iç denetim yapılması dâhil faaliyetlerimiz kapsamında 

hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, ilgili 

mevzuata uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yollarla 

işlenebilecek, fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine aktarılarak, hem dijital ortamda hem de 

fiziki ortamda saklanabilecektir. 

 
3. Kişisel verilerin aktarılması 

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlarla ve bunlarla sınırlı olarak yetkili kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla, yurt dışında bulunan GS1 merkez ofisine, yurt dışında bulunan GS1 

organizasyonlarına, tedarik zinciri üzerindeki yurt içi ve yurt dışında bulunan tüm paydaşlara, 

GDSN ağını kullanan tüm firmalarla, anlaşmalı hukuk bürolarına, yeminli mali müşavirler, 
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serbest muhasebeci mali müşavirler, bağımsız denetim firması, hizmet alınan çağrı merkezi 

firması dahil olmak üzere birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza aktarılmaktadır. 

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 

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

Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, kanunlarda 

öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati 

hukuki sebepleri ile sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan 

tarafınızdan sözlü ve fiziksel doküman olarak, online başvuru sistemi, posta ve e-posta, EAN 

uygulaması ile kapalı devre kamera sistemi kanallarıyla toplanmaktadır. 

5. Veri sahibinin hakları 

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde Verilerinizin; işlenip işlenmediğini 

öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara 

uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 

üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya 

da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri 

aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu 

duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu 

zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz. 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.gs1tr.org adresinden 

ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile; 

• Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:252, TOBB İkiz Kuleler C Kule 13. 

Kat, Çankaya/ANKARA adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat 

tarafımıza iletebilirsiniz. 

 
Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 

(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret 

nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet 

gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. 

http://www.gs1tr.org/

