STAJYERLER İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE
İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

INFORMATION ON
PERSONAL DATA PROCESSING FOR
INTERNS

Bu beyanın amacı işlediğimiz kişisel
verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10
çerçevesinde
sizleri
aydınlatmaktır.
Bu
kapsamda veri sorumlusu, Mersin Uluslararası
Liman İşletmeciliği A.Ş.’dir (“MIP” veya
“Şirket”).

The purpose of this information is to inform you
regarding the personal data processing
operations we conduct under Article 10 of the
Law Nr. 6698 on the Protection of Personal Data
(the “Law”). For the purposes of the Law, the
data controller is Mersin Uluslararası Liman
İşletmeciliği A.Ş. (“MIP” or “Company”).

KİŞİSEL
VERİLERİNİZİN
AMAÇLARI NELERDİR?

İŞLENME WHY
DO
WE
PERSONAL DATA?

PROCESS

YOUR

Kişisel verilerinizi, stajyer değerlendirme, staj We collect your personal data to make
döneminin başlatılması ve tamamlanması için evaluations of interns, to initiate and complete
toplarız.
internship period.
KİŞİSEL
VERİLERİNİZİ
HANGİ HOW AND ON WHICH GROUND DO WE
YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE COLLECT
AND
STORE
YOUR
DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ?
PERSONAL DATA?
Kişisel verilerinizi, doğrudan sizlerden veya We collect your personal data directly from you
eğitim kurumunuzdan yazılı veya elektronik or from your institution in writing or via e-mail.
posta yoluyla toplarız.
Kişisel verilerinizi elektronik ve/veya fiziki
ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde,
iletmiş olduğunuz personelimizin elektronik
posta hesabında, iletmiş olduğunuz personelimiz
ve ilgili arşiv görevlilerimizce ulaşılabilecek
şekilde saklıyoruz.

We store your personal data in electronic and/or
at physical platforms digitally or on paper in
manners, on our personnel’s e-mail accounts, to
which you relay, that can only be accessed by
the same personnel and archive personnel.

Kişisel verilerinizi Kanun m. 5/2-(c) uyarınca We collect your personal data in order to enter
bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili into or performance of agreement as per Article
olarak toplamaktayız.
5/2 (c) of the Law.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BAŞKALARI İLE DO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA
PAYLAŞIYOR MUYUZ?
WITH ANY THIRD PARTIES?
Topladığımız kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle We do not share your personal data with third
paylaşmamaktayız.
parties.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI WHAT ARE YOUR RIGHTS ABOUT
İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR YOUR PERSONAL DATA?
NELERDİR?
Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:
•
•
•
•

The Law entitles you to do the following:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini •
öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl •
işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve •
Kişisel verilerinizin işlenme amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel

Obtaining information as to whether your
personal data is processed or not;
Obtaining information on how your
personal data is processed;
Obtaining information on the purpose of
processing your personal data and as to
whether it was used in accordance with the
purpose;

•
•
•

•

•

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış
işlenmiş
olması
halinde
bunların
düzeltilmesini talep etme,
İlgili
mevzuatta
öngörülen
şartlar
çerçevesinde
kişisel
verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme,
silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için
HR@mersinport.com.tr
e-posta
adresini
kullanarak MIP ile iletişime geçebilirsiniz.
Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü
şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen
istekler MIP tarafından dikkate alınmayabilir.

•
•
•

•

Obtaining information on local and foreign
third parties who were transferred your
personal data;
Demanding correction if your personal data
were
processed
inaccurately
or
incompletely;
Demanding deletion or destruction of your
personal data in accordance with the
conditions stipulated in the applicable
legislation;
Demanding notification of deletion,
correction and destructions made in
accordance with the applicable legislation
to third persons;
Filing objection against unfavorable results
obtained through analysis of your personal
data using automatic systems only;
Claiming compensation for losses and
damages that may arise from illegal
processing of your personal data.

You may contact MIP at HR@mersinport.com.tr
for further information. However requests filed
without observing the statutory requirements
under the Law and its secondary legislation with
respect to due process and content may be
disregarded.

MIP’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen
amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda I have been informed about the processing of
my personal data by MIP for the above
bilgilendirildim.
mentioned Purposes.
Ad-Soyad:
Name/Surname:
İmza:
Signature:
Tarih:
Date:

