VERİ GİZLİLİK BİLDİRİMİ
İşbu belge ile Metro Alışveriş Kartı başvuru formu sonucunda elde edilen kişisel verilerinizin ne şekilde islenmekte olduğu
açıklanmakta ve bu doğrultuda rızanızın alınması amaçlanmaktadır.
Elde Ettiğimiz Kişisel Veriler Nelerdir?
Alışveriş Kartı başvuru formu ile sizlerden aşağıda yer alan bilgilerin sağlanması beklenmektir.
-Adınız ve soyadınız
-Telefon numarası, ikamet ettiğiniz adres, e-posta adresiniz
Bu bilgilere ek olarak mağazalarımızdan yapacağınız alışveriş kapsamında; ödeme sekli, kredi kartı, banka bilgileriniz ya da
doğrudan sizden elde edilebilecek kişisel verileriniz tarafımızca elde edilmekte ve aşağıda belirtilen kapsam ve koşullarda
işlenmektedir.
Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
Alışveriş Kartı başvuru formu kapsamında elde edilen verileriniz; Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Ltd. Şti.
(“METRO”) faturalama işlemleri, ticari raporlama işlemleri, müşteri anketi, size özel promosyon, tanıtım, kampanya ve duyurular
hazırlanması ve gönderilmesi için METRO ve yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleri (Metro Cash & Carry International GmbH
(Almanya). Metro Systems Romanya ve Hindistan veya işbirliği yapılan üçüncü kişi iş ortakları tarafından işlenmekte ve METRO
veri tabanları içerisinde saklanmaktadır. Kişisel Verileriniz mağazalarımızdan alışveriş yaptığınız sürece ve her halükarda kanunen
gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Saklama süresinin sonunda Kişisel Verileriniz imha edilecek, sistemlerimizden silinecek
veya anonim hale getirilecektir.
Elde Edilen Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?
Başvuru formu aracılığıyla elde etmekte olduğumuz kişisel verilerinizin gizliliği önceliklidir. Ancak faturalama, tasnifleme,
bildirim, size özel kampanya ve duyuru işlemleri için kişisel verileriniz METRO ve yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleri (Metro
Cash & Carry International GmbH (Almanya). Metro Systems Romanya ve Hindistan çalışanları veya işbirliği yapılan üçüncü kişi iş
ortakları ile söz konusu değerlendirmenin yapılabilmesi için gerektiği ölçüde paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz METRO
bünyesindeki tüm departmanlar arasında paylaşılabilecektir.
Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler
doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık
halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir.
Elde Edilen Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?
Elde edilen kişisel verilerinizin korunması için yönetimsel, teknik ve fiziksel önlemler alınmış olup, bu önlemlerin uygulanması ile
verilerinizin kaybının, başka amaçlarla kullanılmasının, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen
gösterilmektedir.
İşlenmekte Olunan Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
METRO tarafından islenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin olarak;
-Kişisel verilerinizin islenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
-Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
-Kişisel verilerinizin islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini istemeye, buna ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, hakkınız
bulunmaktadır. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, mağazalarımızdaki Müşteri Temsilcileri (mağazalarımıza https://www.metrotr.com/magazalar adresinden ulaşabilirsiniz) veya Çağrı Merkezimiz (444 50 40) aracılığı ile METRO’ ya iletebilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Rıza Beyanı
Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan koşullarda işleneceğine ve haklarıma dair bilgilendirildiğimi; kişisel verilerimin hangi
amaçlarla kimler tarafından işlenebileceğini, kimlerle paylaşılabileceğini anladığımı ve buna izin verdiğimi kabul ve beyan
ederim.
Kişisel verilerimin bulut bilişim teknolojisi ile Türkiye dışında tutulmasına ve saklanmasına, (Metro Cash & Carry International
GmbH (Almanya), Metro System Romanya ve Hindistan başta olmak üzere ticari ilişkinin ifası için gerekli olması halinde
Metro Grup ülkelerine aktarılmasına izin verdiğimi beyan ederim.
METRO Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd. Şti.
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Elinize METROPOST dergisi ulaşmadığında ya da kayıtta beyan ettiğiniz bilgilerin herhangi birinde değişiklik
olduğunda www.METRO-tr.com adresinden bildirimde bulunabilir ya da METRO CASH&CARRY mağazalarında bulunan Müşteri
Girişi veya Saha Satış Departmanı’na başvurabilirsiniz.

