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SARMAŞIK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Sarmaşık Makina”) olarak
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca şirket amaçlarına
yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında işlediğimiz kişisel verilerle ilgili olarak
sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırladık.
Web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden
memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu
işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi
ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve
özen gösterilerek korunmaya gayret ediyor, bunları 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükteki diğer veri güvenliği kuralları doğrultusunda
işliyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde
•
•
•
•
•
•
•
•

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızı sağlamak
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önermek;
Müşteri kaydınızı oluşturmak,
Siparişlerinizi tamamlamak, ödeme yöntemlerini belirlemek,
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğini temin etmek,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerini belirlenmek ve uygulanmak,
Kurumsal İletişim faaliyetlerini yapmak,
Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin
temini için gerekli alt yapının oluşturulmak, iş planları ve operasyonları
oluşturulmak.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı
bilgilere, www.sarmasik.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz SARMAŞIK
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikası’nda yer verilmiştir.
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HANGİ KİŞSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
•
•
•

Kimlik Verileriniz (İsim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası gibi)
İletişim Verileriniz (Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi)
Mali Verileriniz (Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi)

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLİR?
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; internet
sitemiz üzerinden Şirketimiz ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; Şirketimiz
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere,
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde www.sarmasik.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz SARMAŞIK
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda
belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu
internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar, doldurduğunuz formlar ve Şirketimiz
ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak
toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup
olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da
değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet adresinden kamuoyu
ile paylaşılmış olan SARMAŞIK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin
İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.
Şirketimiz, niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin teminin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen
tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir. Kişisel verisi işlenen gerçek
kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:
•
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
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•
•
•
•

•
•

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,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 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 uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ NASIL TEMİN EDİLİR?
Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz
kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik
önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemelerle birlikte sürekli
gelişme içerisindedir.
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