ALPİN AKTİF GİYİM VE SANAYİ TİC A.Ş.
I. Veri Koruma Saklama ve İmha Politikasının Amacı
ALPİN AKTİF GİYİM SAN. TİC. A.Ş (“Alpin Aktif Giyim”), hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası
olarak, ulusal kişisel veri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. İşbu
Kişisel Veri Koruma Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Alpin
Aktif Giyim ve kontrolü altındaki iştiraklerinin tamamına uygulanmakta ve kişisel veri koruma, işleme
ve imha ile ilgili ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. Kişisel Veri korumasının
sağlanması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli veri imha
çalışmalarının yapılması, güvenilir iş ilişkilerinin kurulması ve Alpin Aktif Giyim’in kamuoyu önünde
itibar sahibi olmasının temelini oluşturmakta ve Alpin Aktif Giyim ile Ek-1’de yer alan üçüncü taraflar
arasında yurtiçi ve yurtdışı kişisel veri aktarımı için gerekli olan çerçeve koşulları içermektedir.

II. Veri Koruma Saklama ve İmha Politikasının Kapsamı ve Tadili
2.1 İşbu Politika, Alpin Aktif Giyim’in ve kontrolü altındaki iştiraklerinin tamamına uygulanmakta ve
kişisel verinin işlenmesi amacıyla tatbik edilmektedir.
2.2 İşbu Politika, Alpin Aktif Giyim’in ve kontrolü altındaki iştiraklerinin gerçek kişi müşterilerine ve
Alpin Aktif Giyim ve kontrolü altındaki iştirakleri ile belirli bir çerçeve sözleşmesi olmayan diğer
gerçek kişilere de uygulanmaktadır. Bu Politikada yer alan Alpin Aktif Giyim ifadeleri Alpin Aktif Giyim
ve kontrolü altındaki iştiraklerini de kapsayacaktır.
2.3 İstatistiki değerlendirmeler veya çalışmalar için elde edilen veriler gibi anonim hale gelmiş ve
tanımlanamayan veri ve tüzel kişilere ilişkin veriler, kişisel veri olarak kabul edilmemektedir ve iş bu
Politika ’ya tabi değildir.
2.4 İşbu Politika zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, Politikanın en güncel sürümüne ulaşmak
için, düzenli olarak www.alpincorap.com.tr adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.
Kanun/KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul/Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rıza.
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği

Anonim hâle getirme

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle
getirilmesi.
Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir
şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
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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,
Kişisel verilerin işlenmesi

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekle ştirilen her türlü
işlem.

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişi.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi

Özel Nitelikli Kişisel Veri
(Hassas Veri)

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği
kişi, ilgili kişilere;

Aydınlatma Yükümlülüğü

Pusula

DYS







Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda bilgi
vermek.
Müşteri verilerinin yer aldığı Müşteri Bilgi Platformu
Doküman Yönetim Sistemi (Müşteri dokümanlarının yer aldığı Müşteri
Belge Platformu)

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen
kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

IV. Ulusal Kanunların Uygulanması
İşbu Politika gerek ulusal kanunları gerekse uluslararası olarak kabul görmüş kişisel veri işleme ve veri
gizliliği ilkelerini kapsamaktadır. Ulusal veri işleme ve veri gizliliği kanunları esas olup; işbu Politika ile
uluslararası olarak kabul görmüş kişisel veri işleme ve veri gizliliği kanunlarının çelişmesi durumunda,
ilgili ulusal kanun önce gelecektir.
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V. Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili İlkeler
5.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, veri sahiplerinin
münferit hakları korunmalıdır. Kişisel veri, hukuka uygun ve adil bir şekilde toplanmalı ve işlenmelidir.
5.2 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma:
Kişisel veri, yalnızca veri toplanmadan önce belirlenmiş olan amaca hizmet etmek için işlenebilir.
5.3 Şeffaflık: Veri sahibi, verilerinin nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirilmelidir. Kişisel Verilerin
elde edilmesi sırasında, veri sahibi aşağıdakilerin farkında veya bunlar hakkında bilgilendirilmiş
olmalıdır:






Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel Veri işlemenin amacı;
Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği;
Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi;
Veri sahibinin hakları

5.4 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.
Kişisel verilerin işlendikleri amaç ve çıkarları için gerekli addedildiği, düzenleyici otoriteler ve /veya
ilgili kanun ve yönetmelikler tarafından zorunlu kılındığı sürece Alpin Aktif Giyim ve kontrolü altındaki
iştirakleri, işbu Politika tarafından ortaya koyulan amaçlara uygun olarak kişisel verileri işle meye ve
muhafaza etmeye devam edecektir ( işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflara veri
iletilmesi veya bunlardan veri alınması dâhil olmak üzere).
5.5 Bilgilerin Doğruluğu; Verilerin Güncelliği: İşlenmiş kişisel verilerin doğru, eksiksiz olması ve
gerekiyorsa güncel tutulması gerekmektedir. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi,
düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi için uygun adımlar atılmalıdır.
5.6 Gizlilik ve veri güvenliği: Kişisel veri, veri gizliliğine tabidir. Kişisel düzeyde gizli olarak
değerlendirilmeli ve yetkisiz erişim, hukuka aykırı olarak işleme veya dağıtımın yanı sıra kazara kayıp,
değişiklik veya tahribatın önlenmesi ve Kişisel Verilerin muhafazasının sağlanması amacıyla uygun
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmalıdır.
VI. Veri İşleme Kapsamı
6.1 Alpin Aktif Giyim’in hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve akdi ilişkinin sona ermesinin
ardından Alpin Aktif Giyim, işbu Politikanın VII’nci maddesinde belirtilen amaçlara uymak suretiyle,
bir veri sahibinin bilgilerini, kişisel veri dâhil olmak üzere, işleme hakkına sahip olacaktır.
6.2 Alpin Aktif Giyim tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan,
yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü
eylemi kapsar. Daha iyi bir ifadeyle kişisel veri işleme; transfer e tme, yayma veya farklı yollarla
sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla işbu Politikanın 1
no’lu Ekinde belirtilen veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi,
fotoğraflanması, ses kaydı alınması, video kaydı alınması, organize edilmesi, depolanması,
değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi (işbu Politikada belirtilen amaçlara uymak
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suretiyle daha sonra veriyi işleyecek olan, işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflara
bilgi transfer edilmesi ve/veya açıklanması dahil olmak üzere) anlamına gelir.
6.3 Alpin Aktif Giyim ve/veya işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflar, veri sahibinin
veya veri sahibi tarafından belirlenmiş üçüncü tarafların verilerini işler. Veri işleme ayrıca, Alpin Aktif
Giyim’ın talimatlarıyla ve/veya Alpin Aktif Giyim’ın veri işleyen olduğu ve bir üçüncü tarafın (veri
sorumlusu) lehine ve onun talimatlarıyla hareket ettiğinde üçüncü taraflarca veri işlemeyi kapsar
ancak bununla sınırlı değildir.
İşbu Politikanın belirlediği amaçlara uygun olarak, işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü
taraflara, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin işlenmesi ve/veya aktarımı veya açıklanması:

a) Veri sahibinin adı ve soyadı;
b) Kişisel kimlik numarası ve/veya elektronik kimlik kartında bulunan özgün özellik;
c) Kayıtlı olunan ve/veya ikamet edilen adres;
d) Telefon/cep telefonu numarası;
e) E-posta adresi;
f) Doğum Tarihi;
Yukarıda anılan kişisel veriler anonim hale geldiği takdirde kişisel veri kapsamına dahil olmayacaktır.

VII. Veri İşlemenin Temelleri
7.1 Veri sahibi, bu vesileyle, Alpin Aktif Giyim’in hizmetlerinin kullanımı süresince ve akdi ilişkinin
sona erse dahi, Alpin Aktif Giyim’in aşağıdaki amaçlarla veri sahibiyle ilgili veya veri sahibi tarafından
belirtilen üçüncü taraflarla ilgili bilgileri işlemesinin gerekli olduğunu kabul eder:
a) Veri sahibine yönelik bir hizmetin verilebilmesi ve/veya uygulanması,
b) Alpin Aktif Giyim’in ve/veya üçüncü tarafların hukuki çıkarlarının korunması ve/veya veri
sorumlusunun meşru menfaatlerinin kullanılması ya da korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu
olması;
c) Mevzuat tahtında Alpin Aktif Giyim’in yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;
d) Veri sahibi ile Alpin Aktif Giyim arasında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, veri sahibine ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f) Veri sahibinin muvafakat ettiği diğer hususlar,
g) Mevzuatta açıkça öngörülen diğer hususlar.
7.2 Veri Sahibinin vermiş olduğu Muvafakat name, veri sahibinin Politikayı ve hükümlerini kabul
ettiği, anlamına gelecektir.
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VIII. Veri İşleme Amaçları
8.1 Alpin Aktif Giyim ve/veya işbu Politikanın 1 no’lu Ekinde belirtilen üçüncü taraflar, aşağıdakiler
dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirtilen
üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:
a) Alpin Aktif Giyim üretim ve satış hizmetlerinin usulüne uygun ve düzgün bir biçimde
gerçekleştirilmesi;
b) Bilgi araştırmaları, anketler ve güvenilirlik değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik,
arşivleme, saklama hizmetleri verilebilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları,
c) Veri Sahibinin şikâyet, soru ve taleplerinin karşılanması;
d) Anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, özendirme ve kampanya faaliyetlerinin
yapılması,
e) Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler
geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesidir.
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