Sayın Katılımcı,
Güven mah. Kanat sok. No:3 Güngören / İstanbul adresinde mukim Luce Halkla İlişkiler İletişim
Tanıtım ve Org. Ltd. Şti. (“Luce Halkla İlişkiler”);
Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız ve iletişim bilgilerinizi;
•
•
•
•

Marka promosyon çalışmalarında tarafınıza sunulacak anketlerin doldurulması,
Anket sonuçlarının analiz edilmesi,
Katılımcı sayısının belirlenmesi,
Luce Halkla İlişkiler’in hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz veri güvenliği
dahilinde marka promosyon çalışmalarını yürütecek marka promotörlerine aktarılmaktadır.
Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma
Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla Luce Halkla İlişkiler’in meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak
elektronik posta kanalıyla otomatik yolla veya tanıtım organiasyonunun gerçekleştirileceği alanda
şahsen dolduracağınız katılımcı formu kanalıyla otomatik olmayan yolla elde edilmektedir.
Luce Halkla İlişkiler’e başvurarak kişisel verilerinizle ilgili;
•
•
•
•
•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı
hakkında bilgileri,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgileri,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa
aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini,

talep edebilirsiniz.
Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.luce-hi.com adresinden temin
edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Güven mah. Kanat sok. No:3
Güngören / İstanbul adresine noter kanalıyla veya şahsi başvurunuzla iletebilirsiniz. Luce Halkla
İlişkiler, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on
sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya
cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Luce Halkla İlişkiler tarafından
talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Luce Halkla İlişkiler İletişim Tanıtım Org. Ltd. Şti.

