İSKUR MAĞAZACILIK VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
İSKUR MAĞAZACILIK VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) olarak; müşterilerimiz,
çalışanlarımız, iş ortaklarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel
verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat
çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.
Şirketimizin bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması,
kullanımı ve 3. Kişilerle paylaşımı hakkında bildirimi bilgilerinize sunmamız gerekmektedir.
Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.
Kişisel verilerin kullanılması ve korunması başta Anayasa’nın kişisel verilerin
korunmasını isteme hakkını düzenleyen 20. Maddesi kapsamında güvence altına alınmış ve
KVK Kanunu ile kişisel verilerin, ticari amaçlarla kullanılması düzenlenmiştir.
I. Veri Sorumlusu:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri

sorumlusu olarak Şirketimiz ile tüketici, müşteri, tedarikçi veya çalışan vb. sıfatlarla
paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile
bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, sadece işin gerektirmesi halinde işin gerektirdiği
kadarıyla üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme ve kamu taleplerini
karşılamak için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Tarafınızdan veya temsilcisi
olduğunuz şirket tarafından Şirket'e temin edilen/ edilecek mal ve hizmete ilişkin işlerin ve
iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve
değerlendirmesi, Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim
sağlanması, işyeri ve binalarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri
sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine
getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dâhilinde işlenebilecektir.
III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ilişki içerisinde
bulunulan şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8 ve
9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal
yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak
ya da ilgisiz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik
olarak toplanabilir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel
kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler,
mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile
yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik
ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6’ncı
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma
Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
V. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler:
Şirket; kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik, idari ve hukuki her
türlü tedbiri almaktadır. Şirketimiz bu verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet
ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar
doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken
makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.
VI. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma
Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talebin
değerlendirilmesini müteakip en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza dönüş
yapılacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
1. Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
6. 6698 sayılı Kanun 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,
7. İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri
sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

VII. Talep İletme Yöntemi:
KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmanıza ilişkin yazılı talebinizi Eyüp Sultan Mah. Doğu Çevre Yolu Bulvarı No:98/A
Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresine ıslak imzalı olarak veya iskurmgz@hs01.kep.tr
kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak
gönderebilirsiniz.
Söz konusu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz
konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel
olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini
içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
VIII. Değişiklikler:
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak aydınlatma metninde değişiklik yapılabilecektir.
Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu
değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmeniz
uygun olacaktır.
Saygılarımızla.

