
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN E- BÜLTEN KAYIT FORMU
AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi
ile  Aydınlatma  Yükümlülüğünün  Yerine  Getirilmesinde  Uyulacak  Usul  ve  Esaslar
Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vega Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.
tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel
verileriniz; veri sorumlusu olarak Vega Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.  tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : http://www.vegamak.com

Telefon Numarası :  +90 212 886 43 00

E-Posta Adresi :  info@vegamak.com 

KEP Adresi : 

Adres : Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No:15 Esenyurt / İstanbul

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Vega Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.  olarak, tarafınıza ait ad, soyad, iletişim bilgileri, gibi
kişisel  verileriniz,  analiz  edilerek;  etkinlik,  faaliyet  ve  hizmetlerimizin  geliştirilmesi,
ürünlerimizin sizlerle paylaşılması, kurum/alan/saha araştırmalarının, analiz, raporlama
faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi;  sözleşme ilişkisi  içerisine  girmeye  ve/veya  reklam,
satış  ve  pazarlamaya  yönelik  operasyonların  planlanması  ve  yürütülmesi;
organizasyon,  toplantı,  davet  ve  etkinliklerin  gerçekleştirilmesi;  sizlere  özel
kampanyalar,  duyurular  gönderilmesi,  destekçi/sponsor  bilgi  ve  görünürlükleri
içerebilen şekilde, sosyal medyayı da kapsamak üzere reklam, tanıtım ve promosyon
yapılması; ticari elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden size yönelik
tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması, beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz,
hatırlatılmasından memnuniyet duyacağınız içeriklerin ve olanakların tercihinize bağlı
olarak hatırlatılabilmesi; kurum, kurum faaliyetleri ve marka hakkındaki algı düzeyini
artırmaya  yönelik  aksiyonların  planlanması  ve  yürütülmesi  gibi  amaçlarla,  ayrıca,
kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerin kurgulanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi;
Vega  Makina  Sanayi  ve  Tic.  A.Ş.’ye  özgü  işlerin,  çalışmaların,  operasyonların
geliştirilmesi, takibi, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi; gelen
şikayet  ve  başvuruların  değerlendirilebilmesi,  verilerin  doğru  ve  güncel  olarak
tutulmasının  sağlanmasına  yönelik  faaliyetlerin  yerine  getirilmesi  gibi  amaçlarla
(“Amaçlar”) işleyebilmekteyiz.
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3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında Kişisel verileriniz  Vega Makina Sanayi
ve Tic. A.Ş.  tarafından Vega Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.ve Vega Makina Sanayi ve Tic.
A.Ş.’ye  bağlı  Google  doc.  Uygulaması  üzerinden  “E-Bülten  Kayıt  Formu”  nu
doldurmanız halinde internet siteleri  üzerinden, Vega Makine ile geçeceğiniz diğer
temas kanallarına bağlı olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle
elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel  verileriniz,  md.5/1  uyarınca  açık  rızanız  alınarak  işlenmektedir.  Ek  olarak
şartların oluşması halinde md.5/2/c uyarınca varsa tarafınızla akdedilecek satış, destek
sözleşmenin  kurulması,  ifası  ve  sona  erdirilmesi  için,  md.5/2/ç  uyarınca  ticari
elektronik iletilere ilişkin saklama yükümlülüğü vb. Vega Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin
hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi,
kullanılması  veya  korunması  için  ve  md.5/2/f  uyarınca  ilgili  kişilerin  temel  hak  ve
özgürlüklerine zarar  vermemek kaydıyla,  kurumun tanıtımı  gibi  veri  sorumlusunun
meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8.
ve  9.  maddelerine  uygun  olarak;  yukarıda  açıklanan  işleme  Amaçlarının  yerine
getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak,
korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan
gerçek  veya  tüzel  kişiler,  tedarikçiler  ve  danışmanlar  ile  gizlilik  sözleşmeleri  ile
güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve
amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel  veriler,  Türkiye’de  yerleşik  gerçek  veya  tüzel  kişilere  aktarılabileceği  gibi,
Türkiye’de  işlenerek  veya  Türkiye  dışında  işlenip  muhafaza  edilmek  üzere  (kişisel
verilerin  korunması  hususunda  yeterli  koruma  bulunan  ülkelere  ve/veya  yeterli
koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt
dışına da aktarabilecektir.

Ayrıca kişisel  veriler,  yasal  bir  gereklilik  gereği  bu verileri  talep etmeye ve almaya
yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 Kişisel verisinin 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  halinde  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  halinde  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
halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili  kişi  bu haklarına ilişkin  taleplerini  Veri  Sorumlusuna Başvuru Usul  ve Esasları
Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
için  kimliğinizi  tespit  edici  gerekli  bilgiler  ile  talep  dilekçenizi  bizzat  elden  teslim
edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer
yöntemler ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde
ücretsiz  olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.  Değerlendirme ve karar  verme
işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 
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