6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA
BACK UP AYDINLATMA METNİ

Back Up Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi ("Back Up", “Şirket”, "Biz",
"bizim") gizliliğinize saygı duyar ve kişisel verilerinizi korumayı taahhüt eder. Bu aydınlatma
metni bizden hizmet aldığınızda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz, verilerinizin nasıl
korunduğu ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Tarafımıza sizin sağladığınız ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi, ev adresi,
güncel konum, transfer hizmeti başlangıç ve varış adresleri, transfer istenen adresler, telefon
görüşmesi kayıtları gibi kişisel verilerinizi sizlere transfer hizmetinin sunulması amacıyla ve
aramızda hukuki ilişki sebebiyle işlemekteyiz.
Söz konusu kişisel verilerinizi gerektiği oranda ve kanunların emrettiği hallerde 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde yolcu listelerinin düzenlenmesi,
T.C. Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’na Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi
üzerinden veri paylaşımının yapılması ve transfer hizmetinin verilmesi amacıyla da işliyoruz.
Transfer hizmetlerini sağlayabilmek amacıyla verilerinizi iş ilişkisi içerisinde olduğumuz
transfer tedarikçisi firmalara ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili mevzuata
uygun şekilde T.C. Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’na Ulaştırma Elektronik Takip ve
Denetim Sistemi üzerinden aktarmaktayız.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Back Up’un internet
adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve
Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde
yapabilirsiniz:
Yazılı ve imzalı olarak
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak
Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından
başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek
amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi)
isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız
halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun
size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
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