SET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLETİŞİM FORMU 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 İletişim Formu Aydınlatma Metni
kapsamında veri sorumlusu olarak SET MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“SET
MAKİNA” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli haller kapsamında işlenebilecektir.
İletişim Formu 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.
İşbu İletişim Formu Aydınlatma Metni’nin amacı, web sitemizde yer alan iletişim formunun soru, talep ve
görüş için doldurularak şirketimize iletilmesi ile işlenen kişisel verilere ilişkin ayrıntılı bilginin sunulmasıdır.
Veri Sorumlusunun Kimliği
İletişim formu aracılığıyla 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
Ne tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz ?
Web sitemiz üzerindeki iletişim formları aracılığıyla iletişim kurmak isteyen ilgililerin ad-soyad- e mail telefon - şirket - mesaj bilgileri kapsamındaki kişisel verileri işliyoruz.
İnternet sitemiz yada diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi
internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
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.
Web sitemizde yer alan iletişim formlarının doldurulması akabinde soru yada talebinize cevap verebilmek,
görüşlerinizi değerlendirebilmek ve bu kapsamda sizle iletişime geçebilmek amacı ile kişisel verilerinizi
kanunun 5/2 (f) maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli
olması hukuki sebebi ile toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.
Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve
yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan
durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin SET
MAKİNA’yı etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu
ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir.
Bu çerçevede kişisel verileriniz, SET MAKİNA’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla
Kanun madde 5/2 (ç) kapsamında ve SET MAKİNA’nın haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun
madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.
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 aşağıda yer alan amaçlar
doğrultusunda aktarılabilecektir.

Yalnızca yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması
halinde, SET MAKİNA’ya ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi iş ortaklarımız, hizmet / destek /
danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine
getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile
yargı organlarıyla paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formların online olarak doldurulması yoluyla ya da farklı
iletişim kanalları aracılığıyla (telefon numaramız ve e-posta adreslerimiz gibi) ya da iş ortaklarımız
vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Talebinizi daha iyi anlayabilmek adına,
sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek
bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.
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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