YU S EN LOGISTICS AVRU P A G İ Z L İ L İ K B E Y A N I
Verileriniz daima güvende
1.0 Biz kimiz?

Yusen Logistics yönetim ekibi eşitlik ve bütünlüğün şirketimizin ve yaptığımız tüm işlerin kalbi olduğuna inanır. Uluslararası
faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve böylece çalıştığımız ülkelerin yürürlükteki kanun ve mevzuatlarını tam anlamıyla gözlemleyip
inceleyebiliyoruz. Yusen Logistics olarak müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın gizliliğine değer veriyor ve Genel
Veri Koruma Mevzuatına (GDPR) uymayı taahhüt ediyoruz.
Size, çalışanlarınıza ve/veya müşterilerinize ait bilgileri sıradan iletişim amaçlarına yönelik olarak saklıyor ve işliyoruz. Sakladığımız
ve işlediğimiz bilgiler yalnızca idare ve yönetim kullanımına açıktır. İşleri yürütmek ve ilişkilerimizi etkin, yasalara uygun ve düzgün
bir şekilde yürütebilmek için ve ayrıca yasal gerekliliklere uymak, Şirketin meşru çıkarlarını gözetmek ve dava durumlarında yasal
konumumuzu korumak için veri saklamakta ve kullanmaktayız. Veri sağlanmaması halinde bazı durumlarda yükümlülüklerimizi
yerine getiremeyebiliriz ve bu kararın sonucu hakkında size bilgi vereceğiz.

2.0 Yusen Hangi Verileri Toplar?

Yusen Logistics siz, çalışanlarınız ve/veya müşterileriniz hakkında veriler toplar ve işler; bu bilgiler:
•
•
•
•
•

lgili kişinin adı ve iletişim bilgileri (e-posta adresi ve telefon numarası dahil);
Önemli Hesap / Müşteri İlişkileri Yönetimi amaçlarına yönelik olarak tarafınızdan ve/veya çalışanlarınız tarafından sağlanan
veriler;
Ürün teslim ve yeni iş faaliyetleri amaçlarına yönelik olarak müşterilerinizin adı, adresi ve iletişim bilgileri;
Websitemizden iletişim ve araştırma bilgileri ve
Ve yukarıdakilerle ilgili bilgi sağlayan her türlü ilişkili yazışma, e-posta veya mektup.

Tüm veri toplama işlemleri Genel Veri Koruma Mevzuatı uyarınca hem sözleşmeden kaynaklanan nedenlere hem de meşru çıkar
nedenlerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Yusen Logistics’in ihtiyaç duyduğu diğer tüm bilgiler kişinin özel rızasının alınmasından
sonra toplanabilir.
Yusen Logistics çalışanlarınız ve/veya müşterileriniz hakkında bilgi topluyorsa, bu konuyla ilgili olarak bu kişileri bilgilendirmek
sizin sorumluluğunuzdadır.

3.0 Yusen’in Topladığı Veriler Nerede Depolanır?

Veriler Yusen Logistics KAM sistemi, CRM sistemi ve diğer BT sistemleri dâhil olmak üzere farklı yerlerde depolanır (kurumun e-posta
sistemi dâhil).
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4.0 Yusen Neden Kişisel Verileri İşliyor?

Yusen Logistics, sözleşmeye bağlı anlaşmalar uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek için veri toplama ihtiyacı duymaktadır,
örneğin müşteri verilerinizi ürün teslimatını sağlamak amacıyla işlememiz gerekmektedir. Bunun dışında Yusen Logistics yasal
yükümlülüklerine uygun hareket etmesini sağlamak için veri işlemektedir.
Kurumun veri işlemede meşru çıkarları da bulunabilir, örneğin çalışanlarınızla ilgili bilgileri kiminle iletişim kuracağımızı bilmek için
elimizde bulundururuz, bu çıkarların bireylerin hak ve özgürlüklerine aykırı olup olmadığı değerlendirilmiş ve olmadığı sonucuna
varılmıştır.

5.0 Yusen Kişisel Verileri Nasıl Korur?

Yusen Logistics kişisel veri güvenliğine ciddi bir önem vermektedir. Yusen Logistics sizin, çalışanlarınızın veya müşterilerinizin
verilerinin kaybolmamasını, kazara yok edilmemesini, kötüye kullanılmamasını veya ifşa edilmemesini ve ilgili kişiler harici hiç
kimsenin erişimine açık olmamasını sağlamak için bir dizi iç politika ve kontrol tedbirleri uygulamaktadır.
Yusen Logistics’in verileri kendi adına işlemesi için üçüncü kişileri görevlendirdiği hallerde, bunu yazılı şekilde, gizlilik yükümlülüğü
altında ve verinin güvenliğini sağlayacak her tür teknik ve kurumsal tedbirleri alarak gerçekleştirmelidir.

6.0 Yusen Kişisel Verileri Kimlerle Paylaşır?

Üçüncü tarafça Yusen Logistics’ten işlerin görevlendirilen herhangi bir çalışan veya müşteriye devrine ilişkin olarak kişisel veri
düzenlemesi istenirse, bu veriler yasal gerekliliklere ve yalnızca işin devrine doğrudan dâhil olan kurumun yasal ve meşru çıkarlarına
uygun olarak düzenlenebilir. Her durumda kişisel veriler yalnızca tüm alıcıların verileri yürürlükteki mevzuata uygun olarak
işleyeceğini kabul etmesi üzerine düzenlenecektir.
Yusen Logistics kişisel verileri dış kaynaklı lojistik sağlayıcıları, medya ve pazarlama şirketleri veya diğer küresel Yusen kurumları
ile paylaşabilir.
Kişisel veriler Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında veya bizim için ya da yukarıda bahsedilen üçüncü taraflarımızdan biri için
AÇA dışında çalışan personel dâhil olmak üzere işlenebilir. Bu durumda verinin AEA içinde işlenmiş gibi korunmasını sağlayan
prosedürlerimiz bulunmaktadır, örneğin üçüncü taraflarla yapılan sözleşme daima standartlara uyulmasını şart koşmaktadır.
Kişisel verilerin devri yürürlükteki yasalara göre olacaktır. Bilgilere bu Gizlilik Beyanı ilkelerine uygun olarak muamele edilecektir.

7.0 Yusen Kişisel Verileri Ne Kadar Süre Tutar?
Yusen Logistics kişisel verileri genel olarak sözleşme süresi boyunca tutar.

8.0 Veri Konusu olarak Çalışanlarınızın/Müşterilerinizin Hakları
Veri konusu birtakım haklara sahiptir. Bunlar:
•
•
•
•
•

Talep üzerine verilerinin bir kopyasına erişme ve elde etme;
Yusen Logistics’ten yanlış veya eksik bilgileri düzeltmesini isteme;
Yusen Logistics’ten verilerdeki özel unsurları silmesini veya işlemeyi bırakmasını isteme, örneğin, verinin artık toplandığı amaç
için gerekli olmadığı hallerde;
Gerekçelendirmenin geçerli olacağına inanmadıkları hallerde, Yusen Logistics’in veri işlemeyi meşru çıkarları doğrultusunda
yasal bir dayanağa bağlı olarak işlemesine itiraz etme ve
Veri kesin değilse veya çıkarlarının Yusen Logistics’in veri işlemeye yönelik meşru dayanaklarını aştığı veya aşmadığı üzerine bir
anlaşmazlık oluşması halinde, Yusen Logistics’ten veri işlemeyi bir süreliğine durdurmasını talep etme.

Veri konusunun bu haklardan herhangi birini kullanmak istemesi, Yusen Logistics’in kişisel verilerini işleme yöntemine ilişkin
şikâyette bulunması halinde veya Konu Erişim Talebi sunmak istemesi halinde, Bölgesel Yusen Uyum Direktörü ile iletişime
geçmelerini bildirin.

