6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN
KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ AYDINLATMA FORMU
Şirketimiz, gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş
olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.
6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmesi ile
belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:
Kişisel veri

bu mevzuatta

:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,
Veri işleyen
:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi
:Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt
sistemini,
Veri sorumlusu
:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade
eder.
Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.
Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ifası, hizmet sunumundaki aksaklıkların tespit
edilebilmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin analizi, rapor alma
ve değerlendirme, istatistiki değerlendirme, insan kaynakları politikalarının planlanması ve
yürütülebilmesi, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinde
kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, şirketimiz ile iş ilişkisi kurmuş
veya iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile akdedilen sözleşmelerin ifası ve gereklerinin yerine
getirilmesi, mail order ve virman talimatı da dâhil olmak üzere tahsilat işlemlerinin
gerçekleştirilmesi, cari hesap kartı teşkili, fatura tanzimi, ticari elektronik iletilerin
gönderilmesi, hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve müşterilerimize daha iyi
hizmet sunulması, dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, kendi uzmanlık alanına girmeyen
konularda hizmet alınabilmesi çalışanlar bakımından; özlük dosyasının oluşturulması, işin
gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, özel sağlık sigortası
yapılması, iletişim bilgileriniz kullanılarak kısa mesaj, elektronik posta gönderilmesi, arama
gerçekleştirilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Dolayısıyla şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve
kuruluşlar ile yasal mevzuat kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve şirketimizin tabi
olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi
hizmet verebilmek amacı ile şirketimiz ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla 6698 sayılı Kanunda
belirtilen şekilde işleyebilecektir.
MÜŞTERİLERİMİZİN HAKLARI :
6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
6. Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
7. yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formu, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet
sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

