AKSÖZ MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
İşbu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
10. maddesi ile düzenlenen Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tarafından hazırlanmıştır.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Gerçek kişi müşterilerimiz ile tüzel kişi müşterilerimizin gerçek kişi temsilcilerinin tarafımızca
işlenebilecek kişisel verileri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;
Ad-soyad, TC. Kimlik No, anne-baba adı,
doğum tarihi

Kimlik

Telefon Numarası, e-posta adresi, adres
İletişim
Fatura, Çek, Senet bilgileri, sipariş bilgisi
Müşteri İşlem
Kamera kaydı, çalışan ve ziyaretçilerin girişçıkış kayıt bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği
İşlem Güvenliği

Log
Banka IBAN numarası, hesap numarası, kart
bilgisi, kredi ve risk bilgileri, mail order
formu
Alışveriş geçmişi (önceki ürün/hizmet satın
alım sürecine dair bilgiler)

Finans

Pazarlama

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Yukarıda sayılan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca Aksöz Makina San.
Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:








Aksöz Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve şirket
politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için şirket birimleri tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
Aksöz Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin
yürütülmesi,
Aksöz Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve
geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında acil durum operasyonlarının
yürütülmesi,
Aksöz Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin mal/hizmet satış süreçlerinin ve satış sonrası
destek süreçlerinin yürütülmesi,
Aksöz Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin e-ticaret faaliyetleri çerçevesinde satış
süreçlerinin ve satış sonrası kargo/destek süreçlerinin yürütülmesi,
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Aksöz Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin yürüttüğü ticari faaliyetler kapsamında fatura
düzenlenmesi, cari hesap ve mutabakat işlemlerinin yapılması, ödemelerin kredi
kartıyla yapılması halinde ödemelerin alınabilmesi, ödemelerin mail order yöntemiyle
yapılması halinde mail order formları düzenlenmesi,
Aksöz Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin ticari,
teknik, hukuki güvenliklerinin sağlanması ve işbu gerçek/tüzel kişilerle irtibat
sağlanması,
Aksöz Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi,
ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla SMS ve e-posta gönderimi yapılması,
Aksöz Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin ticari itibarı ve oluşturduğu güvenin
korunması,
Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin
olarak tabi olunan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen
finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın
alma operasyonları, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki
operasyonlarının yönetilmesi,
Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi,
değerlendirilmesi, yanıtlanması,
Şirkete ait fiziki mekanların güvenliği ve denetiminin kamera kaydı ile sağlanması,
İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine
getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatlar gereği talep halinde
adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, şirket
çalışanları, görevlileri, topluluk şirketleri (şirket ve/veya iş ortakları, hissedarları), hukuki
zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, verilecek
hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için şirketin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı
iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları (işyeri hekimi, iş sağlığı güvenliği uzmanı, avukat, iş koçu,
banka, araç kiralama şirketi, araç takip şirketi ve hizmet alınan telefon operatörü) ile KVKK
uyumluluğu ve veri güvenliği koşulları sorgulanarak paylaşılabilecektir.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi,
bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak sözlü, yazılı veya elektronik
şekilde kanuna uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya otomatik
olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
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KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ”e göre Aksöz Makina San. Ve Tic.
Ltd. Şti.’nin “Koca Sinan Sanayi Sitesi 1187. Sok. No:8 Ostim Yenimahalle/Ankara”
adresine yazılı olarak veya “info@aksozmakina.com” e-posta adresine iletebilirsiniz.
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