
ERYILMAZ METAL PAZARLAMA TİCARET ve SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİAYDINLATMAMETNİİş bu “AydınlatmaMetni” kişisel verilerini işlediğimiz tedarikçi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi ve potansiyel ürünveya hizmet alan kişi için hazırlanmıştır. Eryılmaz Metal Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Bundansonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarakanılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
I-Veri SorumlusuŞirket www.eryilmazmetal.com.tr web sitesi ile Umurbey Mah. Yalova Yolu Cad. No:52/1 Gemlik / BURSA merkez adresi,Demirciler Sitesi 6. Cadde No:63-65 Zeytinburnu / İSTANBUL şube ve depo adreslerinde faaliyet göstermekte olup; finans,fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, kimlik, mesleki deneyim ve müşteri işlem verilerinden oluşan kişiselverilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.
II-KişiselVerilerinHangiAmaçla İşleneceğiKişisel verileriniz Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân GüvenliğininTemini, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği FaaliyetlerininYürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, SözleşmeSüreçlerinin Yürütülmesi ve Yetkili Kişi, KurumVe Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.
III- İşlenenKişiselVerilerinKimlereveHangiAmaçlaAktarılabileceğiKişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; lojistikfaaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi amacıyla avukatlık, muhasebebürosu ve kargo firmasından oluşan tedarikçilerimiz ile; iş sağlığı/güvenliği ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ileDanışmanOSGB firması tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.
IV-KişiselVeriToplamanınYöntemiveHukukiSebebiKişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlardaöngörülmesi, sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veyaotomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması, yüzyüzeiletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması, fatura düzenlenmesi, email gönderilmesi vb yollar ile otomatik olmayanyöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
V-KVKK’nın11.MaddesiKapsamındakiHaklarınızKVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi BaşvuruFormu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve VeriSorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;a-)“UmurbeyMah. Yalova Yolu Cad. No:52/1 Gemlik / BURSA” veya “Demirciler Sitesi 6. Cadde No: 65 Zeytinburnu/İSTANBUL”adreslerimizden birine bizzat gelerek,b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına “Demirciler Sitesi 6. Cadde No: 65 Zeytinburnu/İSTANBUL” adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlümektup göndererek,c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyleinfo@eryilmazmetal.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerleiletebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak,işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul veEsasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesigereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlaaktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusundahazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Şirket tarafından bu konuda detaylıolarak bilgilendirildim.
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