SET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEDARİKÇİ VE TEDARİKÇİ ÇALIŞANI
AYDINLATMA METNİ
Genel
7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında veri
sorumlusu olarak SET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“SET MAKİNA” veya
“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen
haller kapsamında işlenebilecektir. Aydınlatma Metni’nin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca SET MAKİNA tarafından işlenen kişisel
verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmektir.
İşbuAydınlatma Metni’nin amacı, Şirketimizin Tedarikçileri ile Tedarikçi Çalışanlarının şirketimiz ile
ilişkilerinde Şirketimizin Tedarikçileri ile Tedarikçi Çalışanlarından elde edilen kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilginin sunulmasıdır.
Veri Sorumlusunun Kimliği
SET MAKİNA’nın Şirketimizin Tedarikçileri ile Tedarikçi Çalışanlarından elde edilen kişisel veriler
bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan SET MAKİNA’ya ait
kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.
Şirket : SET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 7640020454
Adres : Şeyhli Mah. Ankara Cad. Kiram Sk. No:11 Pendik/İstanbul
Tel
: (+90) 216 595 20 21-22
E-posta : info@setpack.com
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?
Şirketimiz tarafımdan bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel
verileriniz aşağıdaki gibidir:
Veri Kategorisi
Kimlik
İletişim
Finans
Mesleki Deneyim
Müşteri İşlem Verisi
Fiziksel Mekan Güvenliği
Görsel Veri
Hukuki İşlem Verisi

Kişisel Veri
: Ad, Soyad, Tc Kimlik Numarası, İmza, Vergi Kimlik Numarası,
Ticaret Sicil Numarası, Mersis Numarası, Vergi Dairesi Bilgisi,
Acente Adı, Acente Numarası
: Adres, Telefon, E-Mail Adresi, Fax
: Banka Hesap Bilgileri, IBAN Bilgisi
: Ünvan, Meslek, Sicil No, Sertifika Numarası, Diploma No, İSG
Uzmanı Sınıfı, Personel Kayıt Numarası
: Fatura, Senet, Çek bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep bilgisi.
: İş yerine gelindiği takdirde ziyaretçi giriş-çıkış kayıtları, güvenlik
kamera kayıtları
: Güvenlik Kameralarının Kayıt Altına Aldığı Görsel Veriler
: İmza Sirküleri

Kişisel verilerinizin işlenme amacı nedir?
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Set Makina tarafından aşağıda yer
alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
•
•
•
•
•
•

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecektir?
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Set Makina tarafından yukarıda belirtilen veri
işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için bankalar, vergi daireleri, danışman şirketler, noterler, avukatlar,
adli ve idari makamlar kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili tüzel kişilere aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Set Makina tarafından kişisel verileriniz elektronik ortam aracılığıyla, sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi
ve belgeler, sözlü olarak, çalıştığınız firmanın sözlü veya yazılı olarak Şirket ile paylaştığı e-posta
aracılığıyla, tarafınızca verilen kartvizit, doldurulan bilgi formu ve teklif formu aracılığıyla elde
edilmektedir. Ayrıca işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği,
işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla, yetkili kurum ve kuruluşlardan şahsınıza ait hukuki
belge ve tebligatların Şirket’e iletilmesiyle Set Makina’nın ilgili departmanları vasıtasıyla toplanmaktadır.
İlgili toplama işlemi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu
Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlara istinaden gerçekleştirilmektedir.
Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası ne şekilde sağlanmaktadır?
Set Makina kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve
farkındalığa sahiptir. Set Makina olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı
kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel
verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik
önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda Set Makina Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı
uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen Tedarikçi ve Tedarikçi Çalışanlarına ait kişisel veriler başta Kanun ve
kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Kişisel Veri
Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak Set Makina tarafından işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her
halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir.
Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve
İmha Politikası doğrultusunda Set Makina kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.
İlgili kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?
İlgili kişi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca
sahiptir;
•
•
•
•

aşağıdaki haklara

Kişisel verilerinin 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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun 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 ilgili kişi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ilgili kişinin zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.

İlgili kişi haklarını kullanmak üzere veri sorumlusuna ne şekilde başvuracaktır?
İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak SET MAKİNA’ya başvurabilir. 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi
ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince www.setpack.com
adresindeki formun doldurulması suretiyle;
I.

Islak imzalı olarak Başvuru Sahibi’nin şahsen şirketimizin “Şeyhli Mah. Ankara Cad. Kiram Sk. No:11
Pendik/İstanbul” adresine başvurması suretiyle,
II. Şirketimizin “Şeyhli Mah. Ankara Cad. Kiram Sk. No:11 Pendik/İstanbul” adresine noter vasıtasıyla
tebligat göndermek suretiyle,
III. Başvuru Sahibi tarafından “güvenli elektronik imza” veya “mobil imza” ile imzalanarak Şirketimizin
“setmakine@hs03.kep.tr" kayıtlı elektronik posta adresine veya “muhasebe@setpack.com" mail
adresine göndermek suretiyle iletebilirsiniz.
Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete
ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13.
Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır. Şirketimiz, talebi kabul
edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik
ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde şirketimiz gereğini yerine getirip ayrıca
bilgi verecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya
cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhalde başvuru
tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayette bulunma hakkında sahiptir.
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