6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri
sorumlusu sıfatıyla İŞKAYA İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Veri
sorumlusu, İŞKAYA İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.’nin (Bundan sonra “İŞKAYA İNŞAAT
SAN.VE TİC.A.Ş” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu

: İŞKAYA İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş

Adres

: CİNNAH CAD.KIRKPINAR SOK.NO:9/4 ÇANKAYA/ANKARA

Tel

: 0 (312) 441 69 81

E-posta

: destek@iskaya.com.tr

İnternet sitemizde yer alan iletişim kanalı aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kiş is el
verilerin iz ilet işim faa liyet lerinin yü rütü lmesi, talep ve şikayetle r in tak ibi- ce vap land ırılm ası,
acil durum süreçlerinin yönetimi amac ıyla işlenmektedir.
Söz konusu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine
dayanılarak otomatik yollarla işlenmektedir. İletmiş olduğunuz işbu kiş isel veriler sadece
şirket imiz bünyesinde değerlendirilmekte ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Şirketimizce gerekli görülürse kişisel verilerin doğruluğu konusunda tarafınızla iletişim
kurulabilecek ve bilgi talep edilebilecektir. Tüm bu işlemler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa, Gizlilik Politikamıza ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak
gerçekleştirilmektedir.
Veri sahibi ilgili kişi olarak İŞKAYA İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş’ e başvurarak 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
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c) Kişisel

verilerin

işlenme

amacını

ve

bunların

amacına

uygun

kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı
kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin
silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın
giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanabilirs iniz.
İŞKAYA İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik
taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de
öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir
başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle
belirtmek isteriz. İŞKAYA İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş bilgi taleplerinizi mümkün olan
en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki
bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu (Link
Verilecek) kullanabilirsiniz.

İŞKAYA İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş
İşbu Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.
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