KOÇ TEKSTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Aydınlatma Metni
İşbu Aydınlatma Metni, şirketimizle her türlü
alakadar ve ziyaretçilerimizin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri
sorumlusu sıfatıyla hareket eden aşağıda imzası
bulunan şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin
işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
1. Veri Sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiliktir.
•

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve
İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla hareket
eden aşağıda imzası bulunan şirketimiz tarafından
şirketimizin ürün ve hizmetleri hakkında
bilgilendirilmeniz, talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve
hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu
konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama
faaliyetlerinde kullanılabilmesi, mevcut veya yeni
ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb.
amaçlarıyla, alakadarın şirketimizle ilgisinin
kanunen kayıt altına alınması ve işlenmesi
gerektiği halde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dâhilinde işlenecektir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi
Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla
hareket eden aşağıda imzası bulunan şirketimizde
kaydınızın oluşturulması, sağladığığımız ürün ve
hizmetlerden faydalanmanız gibi amaçlar dâhil
olmak
üzere
yürüttüğümüz
faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından
gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin
yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili
kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili
birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin

yürütülmesi ile şirketimizin ürün ve hizmetlerine
yönelik
tanıtım
faaliyetlerinin
yürütülmesi
amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme
şartları
ve
amaçları
çerçevesinde
aktarılabilecektir.
•

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki
Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da
elektronik ortamda, veri sorumlusu sıfatıyla hareket
eden aşağıda imzası bulunan şirketimiz internet
sitesine kaydolmanız ve/veya form doldurmanız
halinde yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda
toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel
verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde
belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
•

Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel
Veriler ve İşleme Amacı

KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri
işleme amaçlarının karşılanamadığı durumlarda
kişisel verilerinizi açık rızanızı temin ederek
işlemekteyiz. Bu doğrultuda sizlerin adı-soyadı, eposta adresi, açık adresi, telefon numarası gibi
kişisel verileri verilecek onay doğrultusunda
işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.
MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık
rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde,
ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin
işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını
açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da
bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması.

•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

•

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

•

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş
olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da
sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel
veridir.

•

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 verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık
rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahiptir.

d)
İlgili
kişinin
alenileştirilmiş olması.

kendisi

tarafından

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması
korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

veya

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat
dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen
hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel
veriler ise ancak kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya
yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık
rızası aranmaksızın işlenebilir.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde,
ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin
alınması şarttır.
•

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın
maddesinde Sayılan Hakları

11.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde
öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVK’nın 11.
maddesi
çerçevesinde
haklarınız;
veri
sorumlusu sıfatıyla hareket eden aşağıda imzası
bulunan şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize
iletebilirsiniz. Başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı
olarak iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınız yazılı
başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli
bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen
haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza
yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi şirket
adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla
veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile
gönderebilirsiniz.

