TÜRK LOYDU
TMGD EĞİTİM BAŞVURU AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme
Hizmetleri A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede
bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı
bilgiye ulaşabilmek için “www.turkloydu.org” adresinde yer alan tanıtıcı bilgiler ile kişisel veri
saklama/imha politikasını ve VERBİS sisteminde yer alan kayıtları inceleyebilirsiniz.
2. Kişisel Veri İşleme Amaçları
Şirketimizin sunmakta olduğu “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)” eğitim hizmetine,
başvuru sürecinde işlenen “kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleri ve mesleki deneyim” kategorilerine ait kişisel verileriniz eğitim başvuru formunda seçmiş
olduğunuz yalnızca TMGD eğitim hizmetine ilişkin ve aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:
• Talep etmiş olduğunuz eğitim faaliyetine yönelik başvurunuzun alınabilmesi, kaydınızın
yapılabilmesi,
• Katılımcı adaylarının Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilmek için mevzuat hükümlerince
aranan hukuki şartları sağlayıp sağlamadığına ilişkin bilgilere ulaşabilmek,
• Şirketimiz tarafından sunulan TMGD eğitim hizmeti ile ilgili bilgilendirmede bulunulabilmesi, bilgi
ve destek alma taleplerinizin gereği gibi yerine getirilebilmesi adına tarafınızla iletişim
kurulabilmesi,
• Şirketimiz tarafından sunulan TMGD eğitim hizmeti öncesinde ve esnasında itiraz, öneri, şikâyet ve
geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
• Eğitim hizmeti kalitesinin artırılması amacıyla katılımcı memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi,
katılımcı deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
• Eğitim yapılacak alan ve eğitimin akışına yönelik gerekli organizasyon ve hazırlık çalışmalarının
yapılabilmesi,
• Şirketimiz tarafından yapılması düşünülen eğitim faaliyetleri ile diğer hizmetlerimize ilişkin olarak
bilgilendirme, duyuru, tanıtım, etkinlikler gibi ticari elektronik ileti paylaşımlarının
gerçekleştirilebilmesi,
• Olası hukuki ihtilaflarda tüm iletişim kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi,
3. Kişisel Veri Aktarımı
Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile
paylaşılmaktadır:
• Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,
• Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve
gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,
• Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren
teknik destek firmaları ile “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat
kapsamında ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kurulan
“İleti Yönetim Sistemi” platformu

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, fiziksel ve elektronik ortamda beyan ve teslim ettiğiniz, TMGD eğitim başvuru
formunda bilgi girişi gerçekleştirdiğiniz verilerin şirket fiziksel ortamları ile şirket bilişim sistemlerine
kaydedilmesi suretiyle toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 c, ç, f
bentlerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki
sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenecek kişisel
veriler ise; şirketimizin eğitim faaliyetleri ile diğer hizmetlerine ilişkin olarak bilgilendirme, duyuru,
tanıtım, etkinlikler gibi ticari elektronik ileti paylaşımlarının gerçekleştirilebilmesi, katılımcı
memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, katılımcı deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi,
düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 6/2 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında; TMGD hakkında
tebliğin 10/1 ve 12/1-b hükümleri uyarınca katılımcıların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
olabilmek için gerekli hukuki şartı sağlayıp sağlayamadığının tespiti amacıyla “Ceza Mahkumiyeti ve
Güvenlik Tedbirleri” kategorisinde yer alan adli sicil kaydı işlenmektedir.
5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları
Bu konudaki ayrıntılı açıklama “www.turkloydu.org” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili
kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Evliya Çelebi, Tersaneler Cad.
No:26/1, 34944 Tuzla/İstanbul” adresine yazılı olarak veya “turkloydu@hs03.kep.tr” kayıtlı elektronik
posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

