ARSLAN MAKİNA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, Arslan Makina Döküm San. Ve Tic. Ltd. Şirketi (Şirket)
tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(Kanun) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak
aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı
bilgilere www.arslanmakina.com adresinde yer alan Arslan Makina Döküm San. Ve Tic.
Ltd. Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel
verileriniz; veri sorumlusu olarak Arslan Makina Döküm San. Ve Tic. Ltd. Şirketi (Şirket)
tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma
Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel
verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve özel
nitelikli kişisel veri şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.
Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine göre;
• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
• Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin
gerekli olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,
• Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması, Tarafınızca
alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
• Açık rızanızın bulunması,
Hukuki sebeplerine dayanarak toplamaktadır.
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3. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Şirket tarafından çalışanların, müşterilerin, potansiyel müşterilerin, çalışan
adaylarının, resmi kurum temsilcilerinin ve çalışanlarının, iş ortaklarının ve tedarikçilerin
aşağıda belirtilen kişisel veri toplanmaktadır.
Toplanan kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler (ikise de “Kişisel Veri” olarak
adlandırılacaktır), kimlik bilgisi, lokasyon bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, sağlık
bilgisi, performans bilgisi, sabıka bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum
bilgisi, pazarlama bilgisi aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır.
• Şirketimizin müşteri/tedarikçi/iş ortağı değerlendirme süreçlerini yürütmek,
• Şirketimiz prensip ve politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla,
• Şirketimiz tarafınca sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılmasını sağlamak,
• Şirket

ürün

ve

hizmetlerinin sizlere

sunulabilmesi, sizlere

karşı olan

yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve
uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi
ve sair yükümlülüklere uymak,
• Şirketimiz ve Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili bulunduğu
kuruluşları tarafından ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli işleri yürütmek,
• Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve
pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar
sunmak,
• Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve
pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve faydalar
sunmak,
• Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin
gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması
amacıyla iletişim kurmak,
• Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler,
segmentasyon / profilleme ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarını yürütmek,
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• Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni
hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun, hata bildirimlerinizi almak,
ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
• Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş
birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri
önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet
kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve
kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış,
reklam, iletişim
• Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün
çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Şirket’e açıklamanıza konu olan
şirket ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat
kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
• Resmî

kurumlarca

öngörülen

bilgi

saklama,

raporlama,

bilgilendirme

yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu
hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirket’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa
etmek,
• Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı
doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar
araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif,
değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama
yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
• Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek
ve yanıtlamak, amaçlarıyla işlenmektedir.
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4. Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
Şirketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması ve
kişisel verilerin yurtdışına aktarılması işlemlerini 3 nolu bölümde paylaşılan amaçlar
dahilinde yapmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi / şirketlere / kurumlara
aktarılmaktadır.
• Şirket iş ortaklarına, hissedarlarına,
• Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine
Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin
verdiği kişi veya kuruluşlara,
• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
• Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine,
• Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel
kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin
gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara,
• Verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine,
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in
ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin
temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum
ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.
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5. Veri Sahiplerinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri
Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e
iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve
her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11.
maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak 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 verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
•

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
•

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan

halleri sıralamış olup bu kapsamda;
•

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için

gerekli olması,
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•

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

•

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu

kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için
gerekli olması,
•

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin

ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik
olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
•

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler

Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da
işleme alınmayacaktır:
•

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin

yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya
aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
•

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,

planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
•

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç
teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
•

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini

veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler
kapsamında işlenmesi.
•

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin

olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
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6. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
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 Şirket’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.
Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki
yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir. Ekte bulunan ARS-KVKK03 - Kişisel Veri
Sahibi Başvuru Formu ile;
• Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri
sorumlusu olarak Şirketimizin Deliklikaya Mahallesi Elmadağ Caddesi No:16/1
Arnavutköy / İstanbul / Türkiye adresine gönderebilirsiniz.
• Başvurunuzu e-posta yoluyla yapmak için kisiselveri@arslanmakina.com
adresine, KEP yoluyla yapmak için ise arslanmakina@hs03.kep.tr KEP adresimize
yapabilirsiniz.
Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak
isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde
cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde
bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla
düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
•

Kişisel

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte,
Verileri

Koruma

Kurulu

tarafından

öngörülen

ücret

tarifesi üzerinden

ücretlendirme yapılabilecektir.
•

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek

adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına,
kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
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