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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE 
MUVAFAKATNAME

İşbu aydınlatma metni ve muvafakatname; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”) uyarınca, Şirketimizin Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma 
Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla 
kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan 
diğer haklarınızla ilgili olarak sizi aydınlatmak ve aşağıdaki sayılı hususlarda onayınızı almak 
amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla 
veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri 
almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla 
hazırlanan şirket içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin 
korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda 
farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve Şirketimiz adına veri 
işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, 
bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin 
erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan tedbirlerin yeterliliği 
belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Verilerinizi Hangi Amacı ve Hukuki Sebebi:
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nu, ve sair ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde Şirket'in ve 
Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; 
Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması 
ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; hizmet kalitesinin arttırılması faaliyetlerinin planlan-
ması, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, gö-
rüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin 
koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık 
süreçlerinin yürütülmesi, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması amaçlarıyla,
kişisel verilerini (isim- soyisim, adres, meslek, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, elektronik 
posta, telefon numarası, cinsiyet, hesap bilgileri) tarafımızla paylaşması halinde açık rızanıza istina-
den, Şirketimiz, kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini 
devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği 
durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek 
ve kanunların cevaz verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi :
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak 

toplanabilir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler 

tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tarafınızdan iletilen bilgi ve belgeler ile, internet sitesi, 
kamera kayıt sistemi, ziyaretçi beyanları, eğitim katılım tutanakları, formlar, görgü tanıkları muhtelif 
sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, bültenler gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan 
yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla, işbirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar 
aracılığıyla,Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda 
toplanmaktadır.
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Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar:
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece;  ilgilinin açık rızası alınmak koşulu ile KVKK 

md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerdeKVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları uygun olarak teknik ve idari tüm tedbirler alınmak sureti ile Şirket faaliyetlerinin 
yürütülmesi, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, ana 
hissedarlarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, anlaşmalı 
satıcılar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye 
yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer 
otoriteler, çalışanlarımız, bayileri, danışmanları ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir. Veriler 
ancak yasal zorunluluk halinde, yargı merci, idari otorite, kamu kurum ya da kuruluşu kararı ile 
üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız:
KVKK’nun11. maddesi uyarınca Federal’e yazılı olarak başvurarak;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan 
işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca 
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de 
ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla 1. Organize San. Böl., 1 
Yol, No:25, Hanlı/Arifiye/SAKARYA adresine ulaştırmanız gerekmektedir.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün 
içerisinde sonuçlandırılacaktır.

İlgili beyanı:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından 

işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; 
okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak 
kabul ettiğimi, özgür iradem sonucu bu “Bilgilendirme ve Muvafakatname”de belirtilen amaç ve 
nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve 
yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’nda 
tanımlanan kapsamda işlenmesine açık rızam bulunduğunu ve muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve 
taahhüt ederim.

Adı Soyadı:
Cep Telefonu Numarası:
E-Posta Adresi:
Tarih:
İmzası:


