İHLALLİ GEÇİŞ SORGULAMA VE ONLİNE ÖDEME SÜRECİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
Garipçe Mahallesi, Rumelifeneri Caddesi, No: 282, Sarıyer-İstanbul adresinde mukim ICA IC
İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme Anonim
Şirketi (“ICA”) ve Merkez Mahallesi, Silahşör Caddesi, No:42/1 Şişli-İstanbul adresinde mukim
IC İçtaş Egis Otoyol İşletme ve Bakım Anonim Şirketi (“ICE”) (birlikte “Şirketimiz”) olarak,
kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunmasına ve işlenmesine oldukça önem vermekteyiz.
Bu kapsamda, size ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işleyeceğiz.
a) İşlediğimiz Kişisel Veriler


Şirketimiz, ihlalli geçiş sorgulama ve online ödeme sürecinde ad, soyad, T.C. kimlik
numarası, telefon numarası, e-posta, plaka numarası ve adresiniz işleyebilecektir.

b) Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
Şirketimiz, ihlalli geçiş sorgulama ve online ödeme sürecinde faaliyetlerimizi yürütebilmek,
sizlerle görüşmeler yapabilmek, sizleri bilgilendirmek ve ticari elektronik ileti gönderebilmek
amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Şirketimiz, kişisel verilerinizi elektronik form, e-posta, telefon dahil olmak üzere elektronik
ortamlar üzerinden otomatik yöntemlerle toplayabilmektedir.
Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası, Şirket’in
meşru menfaati için gerekli olması, açık rızanızın olması hukuki sebepleri uyarınca
işlenebilmektedir.
d) Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde yurt içi ve yurt dışındaki topluluk
şirketlerine, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kişilere ve hissedarlarımıza ve temsilcilerimize
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak aktarılabilecektir.
e) Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki
haklara sahipsiniz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
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Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu
zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak
iletebilirsiniz.
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