Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

DEMİR BİLGİ TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) ve ilgili mevzuat ile yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler kapsamında kişisel
verilerinizin hukuka uygun olarak toplamak, saklamak, paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak
amacıyla en üst seviyede güvenlik önlemleri almaktayız.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince çalışanlarımız,
ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz gibi paydaşlarımız için
DEMİR BİLGİ TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ olarak kişisel bilgilerin mahremiyeti ve güvenliği
konularına verdiğimiz önem kapsamında sizleri bilgilendirmek adına bu metni hazırlamış
bulunmaktayız.

Kişisel Veri Toplanmasının, Tutulmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Demir BİLGİ TEKNOLOJİ, Kişisel verilerinizi firmamız ile iletişim kurmanız ve/veya hukuki ilişkinizin
kurulması ve bu ilişkinin devamı boyunca sizden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, iş birliği
yaptığımız veya sözleşme ile ilişkimizin söz konusu olduğu çözüm ortakları dahil olmak üzere üçüncü
kişilerden ve yasal mercilerden olmak şartıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal
medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri
etkinlikler vasıtasıyla yukarıda belirtilen gaye ve hizmetlerin Kanun’un 5,6 ve 8. Madde hükümlerinde
öngörülen kapsamda sağlanabilmesi amacı ile toplamaktadır.
Firma çalışanlarımızın yukarıda kapsamı belirtilmiş kişisel verileri, onlarla sözleşme imzalanması ve
veri sorumlusunun yasal menfaatleri için toplanmaktadır.
Stajyerlerimizin yukarıda kapsamı belirtilmiş kişisel verileri, veri sorumlusunun yasal menfaatleri için
toplanmaktadır.
Çalışan adaylarımızın yukarıda kapsamı belirtilmiş kişisel verileri, veri sorumlusunun yasal
menfaatleri, kanunlarda öngörülmesi için toplanmaktadır.
Ziyaretçilerimizin kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta, telefon) gibi bilgileri hukuki yükümlülüklerimizi
yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır.
Tedarikçilerimizim kimlik (ad, soyad), iletişim (adres, telefon numarası, e-posta bilgisi, IBAN bilgileri)
gibi bilgileri veri sorumlusunun yasal menfaatleri için toplanmaktadır.
Ürün ve/veya hizmet alan kişilerin yukarıda kapsamı belirtilmiş kişisel verileri, müşterilerimizle
sözleşme imzalanması ve veri sorumlusu olan kurumumuzun yasal menfaatleri kapsamında
toplanmıştır.
Potansiyel müşterilerimizin yukarıda kapsamı belirtilmiş kişisel verileri, veri sorumlusu olan
kurumumuzun yasal menfaatleri kapsamında toplanmıştır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
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,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
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 uğranması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1.
fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik
imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi
verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır.
ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
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