KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi (“BigChefs”), olarak sizlerin kişisel verilerinizin güvenliği konusuna azami hassasiyet
göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (‘’Kanun’’) yer alan kişisel verilerin
elde edilmesi, işlenmesi, depolanması, aktarılması ve korunması ile ilgili hükümlere uygun şekilde en üst
düzeyde donanımları ve yazılımları kullanarak her türlü fiziksel/elektronik ve teknik/idari güvenlik önlemleri
almakta ve ilgili denetimleri periyodik olarak yaptırmaktayız. BigChefs olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekte olup, tüm bilgilerinizi
elektronik ortamda güvenli sunucularda üçüncü kişilerin kanuni olmayan yollarla erişimine kapalı şekilde
saklamakta ve yedeklemekteyiz.
BigChefs nezdinde toplanan kişisel veriler, hizmet süreçlerini yürütmek, tamamlamak, müşterilerimizle
ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya
yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır. Sizlere daha iyi
hizmet verebilmek ve sizleri daha iyi tanıyabilmek adına adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon
numaranız, adresiniz gibi bazı kişisel verilerinize ihtiyaç duyacağız.
Kişisel verilerinizi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veya tarafımıza
tebliğ edilen yasal ve idari işlemlere uymak veya haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak ve savunmak
amacıyla ve millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen
faaliyetler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz. BigChefs, verimli ve karlı bir iktisadi
işletme oluşturabilmek için topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program
ortağı kurumlar, kuruluşlar ve BigDürüm Gıda Yatırımları Anonim Şirketi ile, verilerin bulut ortamında
saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, franchise alan firmalarla, hukuk
bürolarıyla, IT firmalarıyla, güvenlik firmalarıyla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda
anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, kargo şirketleri ile, daha iyi hizmet sunabilmek
ve sizlerin memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla,
yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki/yurt
dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ve grup şirketleri ile paylaşabilmektedir.
BigChefs olarak, Kanun uyarınca tarafınıza tanınmış kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı hatırlatmak isteriz.
Bunlar; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel
verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmedir.
Bilgilerinizin değişmesi halinde onları güncelleyebilmemize yardımcı olmak için veya yukarıda belirtmiş
olduğumuz haklarınızı kullanmak istediğinizde internet sitemizin (www.bigchefs.com.tr) “İletişim” başlığı
altında bulunan forma talebinizi göndererek veya adres ve telefon numaralarımız aracılığıyla bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

