Versiyon: 2
Yapıla değişiklikleri özeti:
1. Veri öznelerinin taleplerini iletebilecekleri kanallar gü elle iştir.
2. Açık rıza alı ası şartı ile yapıla ile ek işle e a açları ve türleri daha açık hale getiril iştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ
L'Oréal Türkiye Koz etik “a . e Ti . A.Ş. L'Oréal olarak siz değerli üşterileri izi kişisel erileri i
koru ası a ö e
eriyor e sizleri
sayılı Kişisel Verileri Koru ası Ka u u KVKK kapsa ı da
bilgilendirmek istiyoruz.
1. Kişisel Veri nedir?
KVKK Kapsa ı da kişisel eri, ki liği elirli eya elirle e ilir gerçek kişiye ilişki her türlü ilgiyi Kişisel
Veri
e u u ir özel türü ola Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, et ik köke , siyasi düşü e, felsefi
i a ç, di , ezhep eya diğer i a çlar, kılık e kıyafet, der ek, akıf ya da se dika üyeliği, sağlık, i sel
hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi
Özel Nitelikli Kişisel Veri ifade eder. Bu Aydı lat a Met i kapsa ı da Kişisel Verileri iz içi yapıla
açıkla alar Özel Nitelikli Kişisel Verileri izi de kapsa aktadır.
3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürüt ekte olduğu uz tü Kişisel Veri işle e faaliyetleri de KVKK aşta ol ak üzere ilgili e zuatta
aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte e Kişisel Verileri izi gü e li ir şekilde
işle esi içi gerekli gü e lik ted irleri i al aktayız. Daha detaylı ilgi içi L’Oréal Kişisel Verilerin
Koru ası Politikası sayfa ızı ziyaret ede ilirsi iz.
KVKK gereği e, aşağıda sayıla lar e u lara ileride ekle e ile ek sair ka allar asıtasıyla Kişisel
Verileri izi oto atik yahut oto atik ol aya yollarla, sesli, sözlü, yazılı eya elektro ik şekilde
topla akta e işle e a a ı a göre KVKK Madde . , Madde . , Madde . e Madde . kapsa ı da
işlemekteyiz:










Ek
L'Oréal Markaları ’de a ıla a ak u larla sı ırlı ol aya e za a za a iş u Aydı lat a
Met i kapsa ı da gü elle e ek L'Oréal Markaları a ilişki e kişisel erileri işle diği i ter et
siteleri iz aşta ol ak üzere L'Oréal eya L'Oréal Grup Şirketleri tarafı da yö etile sair i ter et
siteleri iz İ ter et Siteleri , o il e sair uygula aları ız e ir L'Oréal Grup Şirketi e ait diğer
tü çe ri içi e ralar Medya Araçları üzeri de eya İ ter et “iteleri de ihazları ızla iletişi
sağlaya L'Oréal yahut aşağıda elirle e şekilde üçü ü kişilere ait çerezler Çerez ka alıyla,
L’Oréal tarafı da kurula eya faaliyette ulu a e L'Oréal Markaları adı altı da yö etile tü
satış e pazarla a ağı L'Oréal Mağazaları ka alıyla, satış e pazarla a kapsa ı da,
Çeşitli sosyal edya ka alları üzeri de L’Oréal e L'Oréal Markaları adı a işletile hesaplar Sosyal
Medya ka alıyla,
E-posta adresleri iz E-posta üzeri de yürütüle yazış alar, L’Oréal e L'Oréal Markaları a
yö elik sair a açlarla gö derile kısa esajlar SMS
eya ulti edya esajları MMS dahil
sair iletişi yö te leri ile her türlü iletişi araçları İletişi Araçları ka alıyla,
L'Oréal yahut L’Oréal’i hiz et aldığı şirketler tarafı da yö etile çağrı erkezleri iz Çağrı
Merkezi ka alıyla,
L’Oréal’i hiz et erdiği yahut hiz et aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üreti i fir alar
hiz et/ürü tedarik ettiği fir alar gi i üçü ü kişiler ka alıyla.

3. Hangi Kişisel Verilerinizi İşle ekteyiz?

eya

İşlediği iz Kişisel Verileri ize aşağıdaki ör ekler erile ilir:
Bize Sağladığı ız Kişisel Veriler: Ad-soyadı, doğu tarihi, T.C. Ki lik u arası, telefo u arası, e-mail
adresi, adres, anketler ve yarış alar kapsa ı da iletile fotoğraf, ideo kayıtları e yukarıda elirtile
ka allar üzeri de herha gi ir şekilde tarafı ızla paylaştığı ız diğer her türlü Kişisel Verileri izdir.
Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses
kaydı ihazları, Çerezler asıtasıyla eya diğer asıtalarla oto atik şekilde topla a Kişisel Veri izdir.
Diğer Kaynaklardan Alı a Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: sosyal edya araçları, iş ortakları ız,
tedarikçileri iz e diğer üçü ü kişileri daha ö e er iş olduğu uz iz i ize dayalı olarak tarafı ızla
paylaştığı gü elle iş tesli at e adres ilgileri; hesap ilgileri, satı al a, sayfa görü tüle e ilgileri;
ara a teri
e ara a so uçları gi i ilgiler, öde iş listele eler “po sorlu Bağla tılar gi i gi i Kişisel
Verilerinizdir.
4. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Kişisel Verileri izi kural olarak açık rıza ıza isti ade işle ekteyiz. A ak KVKK kapsa ı da izi erile
istisnai hallerde açık rıza ız ol aksızı da Kişisel Verileri iz işle e il ektedir KVKK Md. . e Md. . .
Bu kapsa da i ka u i yükü lülükleri izi yeri e getir ek a a ıyla, ii Fiili i kâ sızlık ede iyle rıza ızı
açıklaya aya ak duru da ol a ız hali de iii İ ter et “iteleri üzeri de sipariş edile eya satı alı a
ürü e hiz etleri tarafı ıza sağla ası, u kapsa da gerekli duru larda iletişi e geçil esi, L'Oréal
Mağazaları da alı -satı işle i i yapıla il esi, PO“ kulla ı ı, iade işle leri, akliye hiz etleri,
elektro ik ti aret kapsa ı da esafeli satı sözleş esi i kurul ası, ürü yahut hiz et satışı, tedariki,
tesli i, soru e şikayetleri izi alı ası, size e ap erile il esi, gerektiği de olası ir uyuş azlıkta
u ları kulla ıl ası gi i ir sözleş e i kurul ası eya ifası yahut hukuki yükü lülükleri izi yeri e
getir ek eya ir hakkı tesis et ek eya koru ak a a ıyla i te el hak e özgürlükleri ize zarar
er e ek kaydı ile aliyet azaltı ı, kay akları eri li kulla ı ı, çağrı erkezi hiz et kalitesinin
gözle le esi gi i eşru e faatleri izi koru ak a a ıyla; Kişisel Verileri izi işle ekteyiz. Ayrı a
katıldığı ız yarış alar e “osyal Medya ka alları gi i asıtalarla sizi ale ileştirdiği iz Kişisel Verileri izi de
ayrı a ir daha rıza ız ara aksızı KVKK kapsa ı da izi erile ölçüde işleye il ekteyiz.
Yukarıdaki ka allarda , yi e yukarıda ifade edile yö te lerle topla a Kişisel Verileri izi açık rıza ızı
al a ız hali de KVKK Md. . e Md. . : i i ter et rekla ılığı, Targeti g, re-targeting (=hedefleme
e ye ide hedefle e , çapraz satış, ka pa ya, fırsat e ürü /hiz et rekla ları gi i size özel ürü e
hiz etlere yö elik fırsatları su ul ası a a ıyla işle esi, u a açla Çerez kulla ıl ası, ter ihleri izi e
so satı al aları ızı göz ö ü de ulu durarak ti ari tekliflerde ulu ul ası ii İ ter et “iteleri izde
asıl ha erdar olduğu uzu elirle ek, tekil kulla ı ı kaydı üzeri de a o i ol aya trafik istatistikleri
oluştur ak, İ ter et “iteleri i ziyareti izi daha keyifli hale getirip İ ter et “iteleri i kulla ı ı ı e
işle selliği i arttırıl ası, İ ter et “iteleri i ziyareti iz es ası da sizi ta ı ak e ekle tileri ize e ilgi
ala ları ıza uygu hale getiril iş içerik e kişiselleştiril iş tara a i kâ ı sağla ası a a ıyla işle esi,
u a açla Çerez kulla ıl ası ayrı a L'Oréal Mağazaları da ziyareti iz es ası da daha ö eki kayıtları ıza
göre kulla ı alışka lıkları ızı taki i i yapıl ası e size özel Ürü leri su ul ası iii satış e pazarla a
faaliyetleri içi yapıla ak aşta sizlere özel rekla , ka pa ya, a a tajlar e diğer faydaları su ul ası e
sair pazarla a e CRM Müşteri İlişkileri Yö eti i çalış aları ı yürütül esi a a ıyla işle esi, u
a açla çerez kulla ıl ası i ye i ürü e hiz et odelleri i oluşturul ası a a ıyla işle esi, u
a açla çerez kulla ıl ası
elektro ik ti ari iletileri ka pa ya, e sletter, üşteri e u iyet
a ketleri, ürü e hiz et rekla ları gi i gö deri i i hediye e pro osyo e sair dergi/süreli yayı
gönderimi (vii) kurumsal iletişi
e u kapsa da sair etki lik e da etleri düze le esi e u lar
hakkı da ilgile dir e yapıl ası a a ıyla işle e il ektedir. Ayrı a Özel Nitelikli Kişisel Verileri izi de
rıza ız açık rıza ız alı arak KVKK Md. . ’de elirle e a açlarla e urada i ’de
ii ’ye kadar elirle e
a açlarla işle e il ektedir.
Bu kapsa da iş u Aydı lat a Met i’ de açık rıza ızı al ak şartı ile gerçekleştirdiği izi ilettiği iz işle e
türleri e açık rıza er e seçe eği su ula dokü a larda e ala larda u rızayı ererek size daha iyi
hiz et er e iz içi izlere destek ola ilirsi iz. Üye olarak e ol ada işle yap a ıza i kâ ta ıya

İ ter et “iteleri izde üye ol akla u açık rızayı er iş sayıla ağı ızı ilgi ize su arız. Bu kapsa da açık
rıza er ek iste e e iz hali de ilgili İ ter et “iteleri’ de üye ol ada da alış eriş yapa ile eği izi e
ilgili İ ter et “iteleri de yararla a ile eği izi hatırlat ak isteriz.
4. Kişisel Verilerinizin İşle e Süremiz nedir?

Kişisel Verileri iz KVKK aşta ol ak üzere Kişisel Verileri koru ası a ilişki
e zuata e diğer
e zuatta zoru lu kılı a sürelere uygu şekilde her halükârda yukarıdaki eşru a açlar ortada
kalk adığı üddetçe işle e ektir.
6. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışı a Aktarıl ası
Yukarıda Madde iki i paragraf uyarı a elirle diği üzere KVKK Madde Madde . e Madde .
kapsa ı da açık rızaya isti ade yapıla ak işle elere yö elik aktarı lar akı ı da açık rıza ızı
alı ası şartı ile Kişisel Verileri izi yurtiçi de e AB ülkeleri, A erika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan,
Çi e Rusya ol ak üzere yurtdışı da ulu a Grup Şirketleri’ e, pazarla a e satış desteği ere
şirketlere e ilgili işle e a açları a yö elik hiz et alı a iş ortaklar e tedarikçilere aktarıla il ektedir.
Ayrı a açık rıza ıza isti ade L'Oréal’i ir kıs ı ı eya arlıkları ı
arka, ala adı e sair ti ari işlet e
u surları dahil a ak u larla sı ırlı ol aksızı satıl ası duru u da Kişisel Verileri iz de rala gerçek ya
da tüzel kişilere, u ları paydaşları, iş ortakları, ara ıları, da ış a ları da dahil ol ak üzere yurtiçi e
yurtdışı daki üçü ü kişilere de ri gerektirdiği ölçüde aktarıla ilir, işle süre i de u üçü ü kişiler
tarafı da gerekli değerle dir e i yapıl ası ile sı ırlı ölçüde işle e ilir e devir halinde devralan taraf
arlıklarla irlikte u arlıklara ağlı değerler ola Kişisel Verileri izi ke disi eri soru lusu ola ak şekilde
işle eye de a ede ilir.
Bu u hari i de yukarıda Madde
iri i paragraf uyarı a KVKK Madde . e Madde . kapsa ı da
açık rıza ızı gerektir eye istis ai işle eler kapsa ı da Kişisel Verileri iz açık rıza ız ol aksızı
yurtiçi de e aşta AB ülkeleri, A erika, İ giltere, OECD ülkeleri, Hi dista , Çi e Rusya ol ak üzere
yurtdışı da ulu a depola a, arşi le e, ilişi tek olojileri su u u, hosti g, progra , ulut ilişi ,
gü e lik, çağrı erkezi gi i ala larda destek aldığı ız üçü ü kişilerle, iş irliği yapıla e/ eya hiz et
alı a Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi fir alar, a kalar, fi a s kuruluşları, hukuk, ergi . e zeri
ala larda destek alı a da ış a lık fir aları e elirle e a açlarla aktarı ı gerekli olduğu diğer ilişkili
taraflar ile yetkili kuru e kuruluşlara aktarıla il ektedir.
7. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’da doğa Hakları ız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteği iz
KVKK

adde

uyarı a L’Oréal’e aş urarak;

Kişisel erileri izi işle ip işle

ediği i öğre

işse u a ilişki

e,



Kişisel erileri iz işle

ilgi talep et e,



Kişisel erileri izi işle



Yurt içi de eya yurt dışı da Kişisel Verileri izi aktarıldığı üçü ü kişileri il e,



Kişisel erileri izi eksik eya ya lış işle



A aç, süre e eşruiyet pre sipleri dâhili de değerle diril ek üzere Kişisel Verileri izi işle
gerektire se epleri ortada kalk ası hali de sili esi i eya yok edil esi i iste e,



Kişisel erileri izi düzeltil esi, sili esi ya da yok edil esi hali de u işle leri Kişisel Verileri
aktarıldığı üçü ü kişilere ildiril esi i iste e,

e a a ı ı e u ları a a ı a uygu kulla ılıp kulla ıl adığı ı öğre

e,

iş ol ası hâli de u ları düzeltil esi i iste e,
esi i



İşle e Kişisel Verileri izi
ü hasıra oto atik siste ler asıtasıyla a aliz edil esi duru u da
aleyhi ize ir so u u ortaya çık ası hali de u so u a itiraz et e,



Kişisel erileri izi ka u a aykırı olarak işle
giderilmesini talep etme hakları a sahipsi iz.

esi e u se eple zarara uğra a ız hâli de zararı

Bu kapsa da, u hakları ıza ilişki talepleri izi İ ter et “ite izde yer ala for u doldurarak eya ke di
tale i izi Kişisel Verileri Koru a Kuru u tarafı da
elirle e şartları taşıya ak şekilde oluşturarak
aşağıda erile e za a za a değişe ile ek ola e-posta adresi ize ize daha ö e ildirdiği iz e
siste i izde kayıtlı ola e-posta adresi izde gö dere eği iz e-posta ile (lütfe siste i izde kayıtlı eposta adresi izi ko trol edi iz eya gü e li elektro ik i zalı eya o il i zalı olarak size e-mailinize
isti ade ildirile ek kep adresi ize yahut yi e aşağıda yer ala e za a za a değişe ile ek ola posta
adresi ize ıslak i zalı ir dilekçe ile elde ya da oter ara ılığıyla tesli ede ilir e ileride u lara
ekle e ile ek Kişisel Verileri Koru a Kuru u tarafı da elirle e diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.
Lütfe gü el aş uru yö te leri i aş uru ö esi de e zuatta teyit edi iz. L’Oréal, tale i iteliği e
göre tale i e kısa sürede e e geç
otuz gü içi de ü retsiz olarak so uçla dıra aktır. Talepleri
L’Oréal tarafı da so uçla dırıl ası a ilişki ayrı a ir aliyet doğ ası hâli de Kişisel Verileri Koru a
Kurulu a elirle e tarifedeki ü retler L’Oréal tarafı da talep edile ilir.
Posta adresi : L’Oréal Türkiye Koz etik “a . e Ti . A.Ş. “aray Mah., Dr. Ad a Büyükde iz Cad., Akko
Ofis Park, No: , Kat: , , , Ü ra iye,
, İsta ul İsta ul Ti aret Sicili No: 229154, Mersis No:
0733002804700015
E- posta adresi :
kvkk@loreal.com.tr
Kişisel Verilere ilişki
e zuat e uygula a ız kapsa ı daki değişiklikleri i ter et site izi
sayfası da her za a takip edebilirsiniz.

ilgili

