AÇIK RIZA FORMU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) MADDE 6 KAPSAMINDA
Değerli Müşterimiz / Üyemiz;
Şirketimiz AGRİKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş. müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu
Kanun uyarınca müşterilerin Agrikem Ziraat tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine
ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.
Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık
rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’ nde ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ nda belirtilen temel
prensiplere uygun biçimde ve ancak rızanın kapsamı dâhilinde veri işlenmektedir.
Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Agrikem Ziraat tarafından,
• Agrikem Ziraat müşterilerine yönelik kampanyaların oluşturulmasına ve Agrikem Ziraat’da kullanabilecekleri özel
fırsatların mail veya telefon yolu ile sunulmasına,
• Hedef kitle belirlenmesine,
• Müşteri işlem hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, özel kampanya teklifleri
sunulması ve bu kampanyaları hazırlarken sepet, adres gibi bilgilerden faydalanılmasına,
• Şirkete ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesine,
• Doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlamada kullanılmasına,
• Kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine,
• Kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesine,
• Pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrasına,
• Müşteri verileri reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Topluluk
Şirketlerine, Facebook, Instagram gibi medya satın alması yapılan firmalara ve verilerin saklanması için Agrikem Ziraat
tarafından kullanılan platformlara, ürününü teslim edecek kargo firmalarına aktarılmasına ve 6563 sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. Maddesi gereği, tarafıma mal ve hizmet tanıtmak, pazarlamak, işletmesini
tanıtmak ya da kutlama ve temenni amacıyla veyahut borcuma ilişkin bilgilendirme ve ikaz konulu ticari elektronik ileti
gönderilmesine,
• Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek
ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil
olmak üzere, genel anlamda Agrikem Ziraat’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması
ve icrası, Agrikem Ziraat’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin
planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak
Aydınlatma Metnin de belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.
☐

Onay veriyorum

☐ Onay vermiyorum

Bu husustaki her türlü talebiniz için bize info@agrikem.com adresinden ulaşabilirsiniz.

