AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Bundan sonra “KVKK” olarak
anılacaktır) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esasalar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (Bundan sonra
“TÜRKPATENT” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmış olup, veri sorumlusunun kimlik bilgileri, kişisel verilerin
toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında kişisel veri sahibini bilgilendirmek; kişisel veri sahibinin KVKK’nın 11
inci maddesi kapsamında veri sorumlusuna karşı sahip olduğu hakları konusunda ilgilisini aydınlatma amacı
taşımaktadır.
1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİK BİLGİLERİ
Veri Sorumlusu : Türk Patent ve Marka Kurumu - TÜRKPATENT
Telefon : 0312 303 10 00
Web Adresi : www.turkpatent.gov.tr
Adres : Hipodrom Cad. No: 13 (06560) Yenimahalle/ANKARA
2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında
TÜRKPATENT’e verilen görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz KVKK ve ilgili mevzuatta
öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işlenmektedir. Bu kapsamda,
TÜRKPATENT tarafından tutulan sınai mülkiyet sicillerinde başvuru veya hak sahiplerinin tespiti ve bu
hakların korunması,
TÜRKPATENT’e yapılan sınai mülkiyet ve geleneksel ürün adı başvurularına ilişkin, başvuru işlemlerinin,
başvuru sonrası işlemlerin, sicil işlemlerinin, hukuki işlemlerin, sınai mülkiyet sicilleri üzerinde haciz, rehin, ihtiyati
tedbir gibi hakkı kısıtlayıcı tedbirlere ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi,
Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan patent veya marka vekillerine ait sicil
işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Patent veya marka vekillerine yönelik şikâyetlerde disiplin işlemlerinin yürütülmesi,
TÜRKPATENT’in faaliyet alanında yer alan hususlara ilişkin yapılan bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinden
üçüncü kişilerin faydalandırılması,
TÜRKPATENT personel süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla
kişisel veriler işlenebilir.
3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verilerinizin, TÜRKPATENT tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8’inci
ve 9’uncu maddelerinde belirtilen hükümlere istinaden, işbu Aydınlatma Metninin 2’nci maddesinde belirtilen
amaçlar doğrultusunda yargı mercilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, sicilde belirtilmesi zorunlu olan hususlarla
sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere ve uluslararası yükümlülükler kapsamında ilgili sınai mülkiyet kuruluşlarına
aktarımı yapılabilmektedir.
4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz TÜRKPATENT’in faaliyetlerini yürütmesi amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve TÜRKPATENT
politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz,
KVKK’nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu
Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz TÜRKPATENT
tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş
başvuru formları gibi kanallarla işlenebilmektedir.

5- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN HAKLAR
Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 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 çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.
KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amaçlı talebinizi
“Türk Patent ve Marka Kurumu Hipodrom Cad.No:13 Yenimahalle/ANKARA” adresine yazılı olarak veya elektronik
posta üzerinden kisiselveri@turkpatent.gov.tr adresine iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve
her durumda en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

