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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 

Sayın Ortağımız öncelikle 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılımınız için teşekkür etmek 
isteriz. Veri sorumlusu sıfatıyla TGS Dış Ticaret A.Ş. olarak, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu” çerçevesinde, Siz ortaklarımızın Genel Kurul Toplantımıza katılımı sırasında işlenen kişisel 
verilerine ilişkin işleme amacı, yöntemi, hukuki sebepleri ve kişisel verilerinize ilişkin sahip 
olduğunuz haklara ilişkin bilgilendirme yapmak isteriz.  

Siz Sayın Ortaklarımızın TGS Dış Ticaret A.Ş. 2019 yılı Olağan Genel Kuruluna katılımı amacıyla, 
kimlik, iletişim ve ortaklığınızı gösteren bilgileriniz Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den yasal mevzuat 
kapsamında temin edilmiş ve Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurulu Hazirun Cetveli’nin 
oluşturulması ve katılımızın teyidi amacıyla kullanılmıştır.  

Siz Ortaklarımızın kimlik, iletişim ve finans bilgileri Şirketimizin tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kanunu ile söz konusu Kanunlara dayanarak çıkartılan ikincil düzenlemeler 
kapsamında, yasal yükümlülüklerimizin ve Genel Kurul süreçlerinin tekemmül ettirilmesi amacıyla 
Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecek, İstanbul Ticaret Odası, 
ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile yapılacak 
olanlar dışında hiçbir yerli veya yabancı kişi veya kurum ile paylaşılmayacaktır.  

Kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal yükümlülük kapsamında genel kurul tarihinden itibaren 10 yıl 
süre ile, ancak herhangi bir uyuşmazlığın söz konusu olması halinde bu süre ile sınırlı olmaksızın 
uyuşmazlığın sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre boyunca, saklanacak ve gerekmesi halinde 
işlenecektir.  

Kişisel verilerinize hukuka aykırı erişilmesi ve işlenmesinin engellenmesi amacıyla Şirketimiz 
nezdinde personelimiz ile gizlilik sözleşmesi imzalanması, gerekli hukuki prosedür ve diğer alt 
yapının hazırlanması ve temini, arşivleme konusundaki önlemler gibi her türlü idari ve teknik tedbir 
alınmıştır.  

Siz ortaklarımızın 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sürecinde işlenen kişisel verilerinize ilişkin 
olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11inci maddesi kapsamında sahip olduğunuz 
haklar ve bu hakların kullanımına ilişkin olarak daha detaylı bilgileri içeren ve Şirketimizin 
http://tgsas.com/tr/kisisel-verilerin-islenmesi-aydinlatma-metni adresinde yer alan Aydınlatma 
Metnini incelemenizi ya da aşağıdaki QR kodu okutmanızı rica ederiz.  
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