EREM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması
kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış
olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.
Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz
mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki
yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır. Toplanan
kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel,
belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz;
“Veri Sorumlusu” olarak EREM YAPI İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda
açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.
İşlenen Kişisel Verileriniz
Aşağıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan kişisel verilerinizi; sınırlı, bağlantılı ve ölçülü
olarak işlemekteyiz:
Tam adınız; uyruğunuz, cinsiyet bilginiz; adresiniz, çeşitli e-posta adresleriniz; cep telefonu
numaraları dâhil olmak üzere çeşitli kimlik ve iletişim bilgileriniz. İş süreçlerinde kullanılan
ilgili belgelerde yer alan Unvan, İmza bilgileriniz. Vergi levhası, ticaret gazetesi, tapu
bilgileri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi
bilgileri. Fiyatlandırma, mutabakat, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı finansal
veriler. Şirket alanlarımızı ziyaretiniz esnasında alınan kamera görüntüleriniz. Size hizmet
verebilmemiz için üçüncü taraflarla yaptığınız sözleşmelerin ayrıntıları; diğer taraflarla
ilişkinizin detayları gibi kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve
tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa
edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, finansman, muhasebe
ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, talep ve şikayetlerinizin takibi, Sözleşme
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süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik
idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar, Erem Yapı'ya ait mekanların fiziksel
güvenliğini ve denetimini sağlamak, Şirket tarafından yürütülen satış ve satın alma
operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, sözleşme), iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş
sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim
yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı vb.) gibi faaliyetlerin mevzuata uygun
yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu
kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, Belirtilen
amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para
kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler, Vergi
ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve
denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı
olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet
alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak
ticari faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Dijital ortamlarda
elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde verileriniz toplanmaktadır. Ticari
süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Satış ve Satın alma sözleşmeleri, Resmi
evraklar, Ticari belgeler, Ödeme bilgileri, Kıymetli evraklar, Sizler tarafından şirketimize
iletilen şahsınıza ait evraklar, Şirketimizle sizler arasında kurulan sözleşmeler gibi yazılı
belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda
olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı işbirliği yaptığımız program ortağı kurum
ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dâhil olmak üzere EREM YAPI İNŞAAT
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle
toplamaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki
ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;
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•

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•

Kişisel verilerin işlenme
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
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

amacını
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Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de
sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK
Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde
yönetilmesi için “İlgili Kişi Bilgi Talep Formu'' belgesini kullanmanızı, talebinize göre
istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat
elden ya da posta yolu ile yapılmasını öneriyoruz.
Ayrıca, ilgili kişi bilgi talep formunu firma kep adresimize güvenli elektronik imzalı olarak
iletebilirsiniz.

Ticaret Unvanı: EREM YAPI İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.
Adres: YENİŞEHİR MAHALLESİ ARAL SOKAK NO: 17/6 ATAŞEHİR İSTANBUL
Tel: 0216 455 22 44
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