
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SOSYAL MEDYA 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  şikâyet,  öneri  ve  taleplerinizi  İnstagram,
Twitter, LinkedIn, Youtube, Facebook’da yer alan mesaj aracılığı ile iletmeniz halinde
aktarmış  olduğunuz  bilgileriniz,  başta  bilgi  temini,  dilek  ve  önerilerinizi  almak  ile
şikâyetleri  toplamak  olmak  üzere  müşteri  hizmetlerinin  faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Yine  yukarıda  sayılanların  dışında  Şirketimiz  tarafından  sunulan  hizmetlerimizden
sorunsuz olarak yararlanabilmeniz ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi amacıyla,
çeşitli  rapor,  analiz  ve  çalışmaların  hazırlanması  ve  sunulması  için  temel  hak  ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile kişisel verileriniz işlenebilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel  verileriniz,  Vega  Makina  Sanayi  ve  Tic.  A.Ş.  tarafından  işbu  aydınlatma
metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı  olarak üzere; tekdik destek departmanı ile
talebe konu diğer birimlerle ve yine talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili  iş
ortakları ile paylaşabilmektedir.  

Ayrıca,  Twitter  sunucularının  yurt  dışında  yer  alması  sebebi  ile DM aracılığı  ile
yapılan yazışmalar  yurt  dışına aktarılabilmektedir.  Verilerinizi  yurt  içinde tutmak
için bizlere ……………………. linkinde yer alan form üzerinden ulaşabilirsiniz.
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İşbu  “Kişisel  Verilerinize  İlişkin  Aydınlatma  Metninde”  belirtilen  amaçlar
doğrultusunda işlenmiş  olan kişisel  verileriniz;  6698 Sayılı  KVKK m.7/1.  uyarınca
işlenmesini  gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun
138.  maddesi  uyarınca  kanunlarda  belirtilen  süreler  geçtiğinde,  tarafımızca
anonimleştirilerek  kullanılmaya  devam  edilecek,  yok  edilecek  veya  silinecektir.  

4. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel  verileriniz;  güvenliğiniz  ve  Şirketimizin  yasalar  karşısındaki  yükümlülüklerini
yerine getirmek amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar  Yoluyla  İşlenen  Suçlarla  Mücadele  Edilmesi  Hakkında  Kanun,  6698  Sayılı
Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  ve  fakat  bununla  sınırlı  olmamak  üzere  sair
mevzuat  hükümleri  izin  verdiği  ve  gerektirdiği  ölçüde  sadece  şirket  içi  ilgili
departmanın  değerlendirmesine  sunmak  ve  pozisyona  uygunluğunu  teyit  etmek
amacıyla  Şirket  içerisinde  aktarılabilecektir.  Aynı  zamanda  çalışan  adayının
istihdamıyla ilgili uygun pozisyonun değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerine aday
özgeçmişleri yönlendirilebilmektedir.

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,

 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.  Başvurularda,  ad,  soyad ve  başvuru
yazılı  ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar
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için  uyruğu,  pasaport  numarası/kimlik  numarası,  tebligata  esas  yerleşim yeri  veya
işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası
ve talep konusu bulunması zorunludur. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
için  yapacağınız  ve  kullanmayı  talep  ettiğiniz  hakka  ilişkin  açıklamalarınızı  içeren
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  yetkinizin  belgelendirilmesi,  başvurunun  kimlik  ve  adres
bilgilerini  içermesi  ve  başvuruya  kimliğinizi  tevsik  edici  belgelerin  eklenmesi
gerekmektedir.

KVKK’nın 11’inci  maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı  kullanmak için web
sitemizdeki başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını  Osmangazi
Mahallesi  2647.  Sokak No:15 Esenyurt  /  İstanbul adresinde bulunan  Vega Makina
Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin genel müdürlüğüne şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut
bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak  ………………….kep.tr elektronik posta
adresine göndermeniz gerekmektedir.
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