Tedarikçi Gizlilik Bildirimi
Bu bildirim kişisel verilerinizin Mondi Grubu'nun, özellikle iletişim kurduğunuz Mondi grup
şirketi (“biz”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")
kapsamında işlenmesine ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları
Kişisel verilerinizi (aşağıda 2. maddede belirtildiği üzere) aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

tedarik zinciri işbirliği;
stratejik kaynak kullanımı;
tedarik süreçleri;
sözleşme süreçleri yönetimi;
harcama analizi;
tedarikçi yönetimi;
finansal tedarik zinciri yönetimi;
fatura yönetimi;
dinamik fiyatlandırma;
ödemeleri; ve
tedarikçi keşfi

Bu verileri doğrudan sizden, dağıtım ortaklarımızdan ya da işvereninizden topluyoruz.
Kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır. Ancak, kişisel verilerinizi sağlamazsanız, satış ve
dağıtım süreçleri dahil ilgili iş süreçlerini gerçekleştiremeyebiliriz.
2. İşlenen veri kategorileri ve işlemenin yasal dayanağı
Kişisel verilerinizi; (i) yukarıdaki 1. maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda meşru
menfaatlerimize dayanarak (KVKK Madde 5(2)(f)), veya (ii) bir sözleşmesel yükümlülüğünün
yerine getirilmesi veya sizinle bir sözleşme imzalamadan önce talebiniz doğrultusunda
gerekli adımları atabilmek için (KVKK Madde 5(2)(c)), veya (iii) tabi olduğumuz hukuki
yükümlülüklere uymak (KVKK Madde 5(2)(ç)) için işliyoruz.
Aşağıda sayılan kişisel verilerinizi işlemekteyiz:
a) Esas veriler
 İsim
 Akademik unvan
 Hitap/Cinsiyet
 Şirket adı
 Adres
 Telefon numarası
 E-posta adresi
 Tedarikçinin diğer iletişim bilgileri
 Kurumsal değerlendirme raporu
 Tedarikçi irtibat kişisinin adı
 Proje ekibinde iş pozisyonu ve rolü








Bölümü
Dil
İşle ilgili iletişim bilgileri
Faturalama ve sipariş için ihtiyaç duyulan diğer ortak tedarikçilerin bilgileri
Devlet tarafından verilen kimlik numarası
IP adresi, kimlik doğrulama verileri (örn. kullanıcı adı ve şifre), ziyaret edilen
internet sayfaları, çevrimiçi hizmet kullanımının tarih ve saati veya kullanılan
belirli bir özelliği de dahil olmak üzere herhangi bir Mondi Grubu şirketi tarafından
sağlanan çevrimiçi hizmetlerin kullanımı hakkında bilgiler, ve kullanılan hizmet
yazılımının sürümü, konum verileri ve çevrimiçi hizmete erişmeden önce ziyaret
edilen internet sayfası (URL)

b) Muhasebe ve ödeme bilgileri
 KDV numarası
 Vergi kodu
 Ülke anahtarı
 Banka anahtarı
 Banka hesabı
 Hesap sahibinin adı
 Hesap anahtarı
 Banka kategorisi
 Referans detayları
 SWIFT kodu
 IBAN
 Banka adı ve adresi
 Onay belgelerinin eki
 Ödeme şartları
 Muhasebe yazışmaları
c) Tedarikçi sınıflandırması
 Satıcı portföyü
 Ürün kategorileri
 Ana ürün kategorisi
 Ek ürün kategorileri
 Satıcı kategorisi
d) Tedarikçi yeterliliği
e) Tedarikçi tarafından sunulan mal ve/veya hizmetler hakkında bilgi
 Teklif edilen malların ve/veya hizmetlerin miktarı ve kalitesi
 Teklifin diğer ticari şartları
f)

Sözleşme bilgisi
 Sözleşmenin ticari şartları
 Sözleşmenin yasal şartları
 Herhangi bir başka sözleşme belgesi
 Sözleşmenin ifası ve temerrüt durumu hakkında bilgi

3. Kişisel verilerinizin aktarılması
Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK Madde 9'da yer alan şartlara uygun olarak
birtakım kişisel verilerinizi aşağıdaki alıcılar ile paylaşabiliriz:




hizmet aldığımız IT hizmet sağlayıcıları;
Mondi grup şirketleri; ve
ürün/hizmet sunumunda yer almaları halinde dağıtım ve iş ortaklarımız.

Yukarıda belirtilen alıcılardan bazıları bulunduğunuz ülkenin dışında başka bir ülkede ikamet
etmekte veya kişisel verilerinizi işlemektedir. Başka bir ülkedeki veri koruma düzeyi,
bulunduğunuz ülkedeki veri koruma düzeyi ile aynı olmayabilir. Bu nedenle, tüm alıcıların
yeterli düzeyde koruma sağladığından emin olmak için önlemler alıyoruz. Bunu, örneğin
Standart Sözleşme Maddeleri (Avrupa Birliği'nin 2010/87/EC ve/veya 2004/915/EC sayılı
kararları esas alınarak ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan örnek
maddeler) kapsamında uygun veri transferi sözleşmeleri yaparak sağlıyoruz. Bu tür
sözleşmelere contact.procurement@mondigroup.com adresine e-posta göndererek erişim
talebinde bulunabilirsiniz.
4. Saklama Süreleri
Kişisel verileriniz, yalnızca yukarıda belirtilen 1. maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için
gerekli olduğunu düşündüğümüz ve yürürlükte bulunan kanunlar uyarınca izin verildiği süre
boyunca saklanacaktır. Her halükarda, kişisel verilerinizi yasal saklama zorunlulukları olduğu
veya ileri sürülmemiş olası yasal hak taleplerinin zamanaşımına uğramadığı sürece
saklayacağız.
5. Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar
Yürürlükte bulunan kanunlar uyarınca (ilgili mevzuatta belirtilen şartlar kapsamında); (i)
hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimiz, işleniyor ise hangi tür kişisel verilerinizin işlendiği
hakkında bilgi talep etme ve işlenen verilerinizin bir kopyasını talep etme, (ii) yürürlükte
bulunan kanunlara aykırı şekilde veya yanlış ya da eksik işlenen kişisel verilerinizin
düzeltilmesi, tamamlanması veya silinmesini talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenmesini
sınırlandırılmasını isteme, (iv) belirli durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine geçerli
sebepler dahilinde itiraz etme ya da daha önce vermiş olduğunuz rızanızı geri alma (ancak
bu durumda söz konusu itiraz veya onayın geri alınmasından önce gerçekleştirilen işleme
faaliyetinin hukuka uygunluğunu etkilemez), (v) veri taşınabilirliği, (vi) kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilerin kimliklerini öğrenme, (vii) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme ve (viii)
yetkili kuruluşlara şikayette bulunma haklarına sahipsiniz.
6. Bize ulaşın
Lütfen taleplerinizi ve bu bildirimle ilgili diğer sorularınızı aşağıdaki yollardan herhangi birini
izleyerek bize ulaştırın:
a)

Mondi'deki irtibat kişiniz ile irtibata geçebilirsiniz.

b)
c)

Ayrıca, her şirketin iletişim bilgilerine aşağıdaki bağlantıyı izleyerek ulaşabilirsiniz:
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/
Ayrıca, “bize ulaşın formunu” kullanarak iletişime geçebilirsiniz.
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