Timaş Endüstriyel Ürünler Yalıtım İnşaat
Turizm Tekstil Nakliye Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı
Timaş olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak
gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve
aydınlatmak isteriz.
İşbu “Aydınlatma Metni”, Timaş olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun
Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi
çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin
kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve
hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi
vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.
07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce
elde edilmiş/edilecek ya da şirketimizce paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her
türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan kanunda öngörülen
şekillerde şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması,
aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize
sunarız.
Tarafınıza ait kişisel veriler Timaş tarafından veri sorumlusu sıfatıyla mevzuatın izin
verdiği durumlarda ve ölçüde, aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, hukuka ve
dürüstlük kurallarına uygun olarak; işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek,
sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde veya işlendikleri
amaçlarla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLER
Kişisel verileriniz veriler Timaş tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü,
yazılı veya elektronik olarak toplanabilmekte ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde
saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Timaş tarafından
farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz
hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu
çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza
temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların
varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE KULLANIM AMAÇLARI
Timaş, kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini
almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır. Kişisel verileriniz
KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

• Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin
yürütülebilmesi,
• İlgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi,
• Ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik
süreçlerin devamı,
• Şirketin ticari güvenliğinin temini için çalışmalarımızın yürütülebilmesi
• Mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi ve yasal bildirimleri yerine getirmek,
yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanmak ve yasal takip süreçlerinin
yürütülmesi
• Ürün ve hizmetlerimizin sunumu
• Pazar araştırması
• İş ortakları ile ticari ilişkilerin yürütülmesi
• Hizmetlerimiz ile ilgili gelen bilgi talebi ve önerilerin değerlendirilmesi
• Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan
hakların kullanılabilmesi,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine
bilgi verilmesi,
• Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi
(Örneğin Şirketimiz ile üye müşteriler arasında mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve
mesafeli satış sözleşmesinin ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri
tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi),
• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıran Müşterilerin kimlik
bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
• Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlanması, müşterilerin ilgi alanları dikkate
alınarak ilgilenebileceği uygun ürünlerin belirlenmesi ve uygun ürünlerle ilgili müşterilere
bilgi verilmesi, kampanya, promosyon ve avantajlardan haberdar edilmesi etkin bir müşteri
hizmeti sunulması,
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri ve çözüm
sunulabilmesi ve sağlamış olduğumuz hizmetlerimizle ilgili müşterilerimize bilgi verilmesi,
• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri
tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili
müşterilerimiz ile iletişime geçilerek, gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlenmesi,
• Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan
müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama
ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla
elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi,
• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirilmesi,
• Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve
verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
• Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki
ortamların güvenliğinin sağlanması,
• Mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen
değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,

• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya
adli makamlara bildirilmesi,
• Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Talep ve soruların cevaplanması,
• Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve
işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
• İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda
bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz meşru
menfaatlerinin korunması. ve benzeri amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre
zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu
faaliyetler kapsamında şirketimizce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta
olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Timaş tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; icra edilen faaliyetlerin
ilgili mevzuat ve Timaş prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla
ve üstlenilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında
üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve
hukuki yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine
ve tedarikçilerimize KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI
Timaş tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda
veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde
açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından
yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut
kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı
yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak
kaydıyla, Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA VERİ SAHİBİ
OLARAK HAKLARINIZ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca şirketimize başvurarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini, 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,
• Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi uyarınca kanuna uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Düzeltme ve silme işlemlerinin, 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 uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün
içinde yazılı olarak ücretsiz yanıtlandırılacaktır. Ancak, yazılı cevap verilecek durumlarda
on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfayı geçen her bir sayfa için Kurulca belirlenen
işlem ücreti (1 TL) alınacaktır.
Başvurularla ilgili detaylı bilgiye KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.
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