KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
WEB SİTESİ KULLANICILARI AYDINLATMA BİLDİRİMİ
Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (“ÇOK A.Ş.” veya “Şirket”) olarak
sizlerin kişisel verilerinin korunmasına önem atfetmekteyiz. ÇOK A.Ş., Kişisel Verilerinizi 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun olarak ve aşağıda belirtilen
amaç ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasına son
derece özen göstermektedir. Bu kapsamda KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ÇOK A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile ÇOK A.Ş. Kişisel Verileri Saklama ve İmha
Politikası’nda belirlenen esaslara uygun olarak işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Web Sitesi
Kullanıcıları Aydınlatma Bildirimi (“Aydınlatma Bildirimi”) kaleme alınmıştır. İşbu Aydınlatma
Bildirimi vasıtasıyla ise, Kişisel Verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK tahtındaki haklarınız
hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
ÇOK A.Ş., görevli şirket olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile imza
edilen 21 Mart 2017 tarihli Uygulama Sözleşmesi uyarınca, Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Savaştepe
Otoyolu Projesi, Malkara – Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi (“Otoyol”) projesi
kapsamında Otoyol’un projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, bakımı ve onarımını üstlenmiştir.
Sizlerden elde edilen kişisel veriler bakımından ise KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri
Sorumlusu” sıfatını haizdir. Bizlere, Aydınlatma Bildirimi’nin 4. maddesinde yer verilen iletişim
bilgilerimiz aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
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AMAÇLARI VE İŞLENMESİNE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLER
2.1. Web sitesi üzerinden Otoyol’dan geçişinize ilişkin yalnızca sorgulama yapmanız halinde
aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir:
a. Kimlik Bilgileri: T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız.
b. Müşteri İşlem Bilgileri: Plakanız.
İşbu kişisel verileriniz, sözleşme süreçleri ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerini yürütmek, talep ve
şikayetlerin takibi, sizlerin memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve hizmet satış sonrası destek
hizmetlerinin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak,
web sitesi üzerinden elektronik ortamda otomatik olarak sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizlerin temel
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’imizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Ayrıca Kişisel Verileriniz, talep/şikayet bildirim ve çözüm süreciniz ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık
olması durumunda veya resmi makamlar, adli merciler veya kolluk kuvvetlerinden talep gelmesi
halinde, ilgili uyuşmazlık/talep ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu başta olmak üzere yasalara ve ikincil mevzuata uygun olarak yurt içindeki resmi
kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri ile Şirket’imizin hukuki
destek hizmeti aldığı avukat ve danışmanlara aktarılmaktadır.
4. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ VE ŞİRKET'E BAŞVURU YOLLARI
Kanun'un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte (i)
Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cad. Maidan A Blok Kat:13 No:155 Çankaya, Ankara adresine ıslak
imzalı olarak elden veya noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya (ii) kayıtlı elektronik
posta (KEP), güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde canakkale.1915@hs01.kep.tr
adresine veya (iii) Kurul tarafından ayrı yöntemler belirlenmesi halinde bu yöntemler ile iletebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul
edilecek olup talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde
sonuçlandırılacaktır.
Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.
Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş.

