
6698 sayılı Kișisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kișisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye Petrol Rafinerileri 
Anonim Șirketi (“Șirket”) tarafından așağıda açıklanan kapsamda ișlenebilecektir.

Kișisel verilerinizin Șirket tarafından ișlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; 
https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinde yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Șirketi 
Kișisel Verilerin Korunması ve İșlenmesi Politikası’ndan ulașabilirsiniz.  

Kișisel Verilerin Hangi Amaçla İșleneceği
Toplanan kișisel verileriniz, Șirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalıșmaların iș 
birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iș süreçlerinin yürütülmesi, Șirketimiz ve Șirketimizle iș ilișkisi içerisinde olan ilgili 
kișilerin hukuki, teknik ve ticari-iș güvenliğinin temini amaçları kapsamında așağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kișisel veri ișleme șartları dahilinde ișlenebilecektir:

• Ürün ve hizmetlerin satıș süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, 
• Talep ve șikayetlerin değerlendirilmesi, șirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Müșteri ilișkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Müșteri memnuniyeti ve kurumsal iletișim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.
• Müșteri ve Müșteri Portalı kayıt/değișiklik ișlemlerinin yürütülmesi, 

İșlenen Kișisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kișisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleștirilmesi doğrultusunda iș/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, 
kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kișilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kișisel veri ișleme 
șartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

a) Kișisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kișisel verileriniz Șirketimiz tarafından, Șirketimizin ürün ve hizmetlerinden satıșı veya sunulması ile talep ve șikayetlerinizin 
alınması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla fiziki veya elektronik ortamda bizimle temas kuracağınız internet sitemiz, telefon/çağrı 
merkezi, e-posta ve müșteri portali kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleșmenin kurulması veya ifası, 
hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ile Șirketimizin meșru menfaatine yönelik hukuki sebeplere 
dayalı olarak toplanmaktadır. 

Kișisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kișisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca așağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 
• Kișisel verilerinizin ișlenip ișlenmediğini öğrenme,
• Kișisel verileriniz ișlenmișse buna ilișkin bilgi talep etme,
• Kișisel verilerinizin ișlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dıșında kișisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kișileri bilme,
• Kișisel verilerinizin eksik veya yanlıș ișlenmiș olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 
 ișlemin kișisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kișilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak ișlenmiș olmasına rağmen, ișlenmesini gerektiren sebeplerin 
 ortadan kalkması halinde kișisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kișisel 
 verilerinizin eksik veya yanlıș ișlenmiș olması halinde yapılan ișlemlerin kișisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
 kișilere bildirilmesini isteme, 
• İșlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kișinin kendisi aleyhine 
 bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kișisel verilerinizin kanuna aykırı olarak ișlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik bașvurularınızı, https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden 
ulașabileceğiniz Veri Sahibi Bașvuru Formu’nu doldurarak Șirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve 
en geç otuz gün içinde bașvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak ișlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde 
Kișisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.




