KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel
verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile
KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak
isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami
hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik
önlemlerinin alındığını belirtiriz.
VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ
Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi
aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde
işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve
mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere
açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
HANGİ KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ YOLLARLA İŞLENECEĞİ
Şirketimizin ürünlerinden ve hizmetlerinden faydalanmanız kapsamında satış ofislerimiz,
internet sayfamız ve sair kanallar ile aşağıda yer verilen kişisel verileriniz işlenmektedir:
•

İsim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik
verileriniz,

•

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,

•

Satın aldığınız taşınmazlara ilişkin bilgiler dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile
bunlara
ilişkin ödeme bilgileriniz,

•

Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,

•

İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış
ve
dijital iz bilgileriniz,

•

Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,

•

Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt
görüntüleriniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. olarak sunduğumuz hizmetlerden
yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun
olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md.

5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret
A.Ş.’nin kişisel veri işleme amaçları ;
•

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin
ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını
sağlamak,

•

Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi; uygun ürün, proje ve
hizmetlerin belirlenmesi,

•

İzin vermeniz halinde, kişiye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve
gerçekleştirilmesi, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, şirketimizde yapılan
kampanyalar hakkında tarafınıza bilgilendirmelerde bulunulması,

•

Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,

•

Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

•

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

•

Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,

•

Tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5.
ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından değişik yollardan (Yılmaz İnşaat’ın merkezi,
şubeleri,
acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime
geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, web sitemiz, mobil
uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık
mecralar aracılığıyla, düzenlenecek eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla,
tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve
kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik
ortamda vs.) elde edilebilir.
Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen
hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:
•

Açık rızanızın bulunması,

•

Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin
işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İSG
Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu, Tüketici Kanunu vs.)

•

Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

•

Yasal

yükümlülüklerimizin

yerine

getirilmesi

işlenmesinin gerekli olması,
•

Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

amacıyla

kişisel

verilerinizin

•

Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için
gerekli olması,

•

Yılmaz İnşaat’ın faaliyetlerini yürütebilmesi ve faaliyet konusu ürünlerin sunulması
ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Yılmaz
İnşaat‘ın meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde
işlenebilecektir.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Kişisel Verileriniz şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru
ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.
Kişisel verileriniz KVKK’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli
güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimde sayılan amaçlarla sınırlı olarak, aşağıda
sayılanlara aktarılabilir:
•

Dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız,

•

Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da
proje/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve
kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara,

•

Şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer
grup şirketlerine,

•

Emlak Konut GYO, TOKİ ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara,

•

Şirketimiz tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine

•

Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme,
bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında
destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda
belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip
olduğunuzu bildiririz:
·

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·

Kişisel verileri 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 silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin
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.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu
nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve
doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.
TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
İnternet sitemizde (http://www.yilmazgrup.com.tr/) yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun
ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde
kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter
tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Osmangazi
Mahallesi, Müstesna Sokak, No.: 37, PK: 34887 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye” adresine
gönderebilirsiniz.
Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi
uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresini kullanmak suretiyle info@yilmazgrup.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.
Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz
gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.
YILMAZ İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Adres: Osmangazi Mahallesi, Müstesna Sokak, No.: 37, PK: 34887 Sancaktepe, İstanbul,
Türkiye
Telefon: 0 216 561 78 80
Faks: 0 216 561 78 89
E-posta: info@yilmazgrup.com.tr
MERSİS No. : 0978052127500028
Vergi Kimlik No. : 9780521275

Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

