HEFA POLİÜRETAN FLOK SUNİ DERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
İŞ ORTAKLARI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ1
Bu İş Ortakları Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma
Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu olarak Hefa Poliüretan
Flok Suni Deri Sanayi ve Diş Ticaret Anonim Şirketi (“HEFA” veya “Şirket”) tarafından
hazırlanmıştır.
Bu Aydınlatma Metni, HEFA ile iş ilişkisi içerisinde bulunan gerçek kişileri (“İş Ortağı”)
ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin bünyesinde çalışan gerçek kişileri (“İş Ortağı
Çalışanı”) kapsamaktadır.
KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri
olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri
işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve
özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini
alarak gerçekleştirmektedir.
Kişisel verilerinizin sizler için öneminin farkındayız. Bu nedenle, işbu Aydınlatma
Metni kapsamında, Şirketimizin hangi kişisel verileri, ne şekilde toplandığı, işlemenin
hukuki sebepleri ve amaçları, aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları ile Kanun’da yer
verilen kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz hakları basit ve yalın bir şekilde
sizlere açıklamayı amaçlamaktayız.
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1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği
KVKK uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak aşağıda iletişim bilgileri yer
alan Hefa Poliüretan Flok Suni Deri Sanayi ve Diş Ticaret Anonim Şirketi tarafından
Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Adres
Telefon

: Hadımköy Mah. Haşim İşcan Cad. No:10 34555 Arnavutköy/İstanbul
: 0(212) 771 38 38

Web sitesi

: 0(212) 771 36 66
: www.hefaderi.com

E–mail

: info@hefaderi.com

Fax

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Kişisel verileriniz, HEFA tarafından aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) 6698 sayılı
KVKK‘nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde işlenebilecektir:
● Şirket’imiz ile aranızda yürütülmekte olan ticari iş faaliyetinin yürütülmesi
amacıyla, (Bunlarla sınırlı olmamak üzere, mal/hizmet teklif, satın alma ve
satış süreçlerinin yürütülmesi, ithalat ve ihracat süreçlerinin yürütülmesi,
sözleşme ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla)
● Şirket’imiz iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (Bunlarla sınırlı olmamak
üzere, ticari defterlerin tutulması ve muhafazası, vekaletnamelerin
düzenlenmesi, Şirket içerisinde müşteri kartlarının oluşturulması amacıyla)
● Finans ve muhasebe işlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla (Bunlarla
sınırlı olmamak üzere, fatura ve sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi, tahsilat ve
ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla)
● İşyeri fiziki mekan ve araçlarının güvenliğinin sağlanması, saklama, arşiv ve
bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işleme amaçları konusunda daha detaylı
bilgiye http://www.hefaderi.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan
Hefa Poliüretan Flok Suni Deri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8.
maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel
verileriniz;
● Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla T.C.
Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
● Hukuki işlerimizin takibi ve savunma hakkımızı kullanabilmemiz için
avukatlarımızla ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı
veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz
çerçevesinde ilgili kurumlarla,
● Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, yazılım gibi iş ve işlemlerin yerine getirilmesi
amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, vergi, yasal işlemler, iç
denetim, finans ve benzeri hususlarda danışmanlık aldığımız üçüncü kişilerle,
ilgili diğer gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileriyle, iş ortaklarımızla,
● Müşteri

ihtiyaçlarının

karşılanabilmesi

ve

sözleşmelerden

doğan

yükümlülüklerin ifası amacıyla müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, tedarikçi
çalışanlarımızla,
● Şirket iç işleyişimizi sağlamak, Şirketler arasındaki koordinasyonun ve iş
gelişiminin/akışının/takibinin sağlanabilmesi, idari kararların verilebilmesi
amacıyla grup şirketlerimizle ve hissedarlarımızla,
● Ticari iş ilişki gereği ödemelerin yapılması amacıyla bankalarla,
paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi, bir hakkın tesisi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifası için
gerekli olması ve/veya kanunlarda açıkça öngörülmesi sebepleriyle, ticari iş ilişkisinin
kurulabilmesi için yapılan teklif ve müzakere süreçlerinde tarafımız ile paylaşmış
olduğunuz kartvizitler, teklifler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları,
elden veya posta yoluyla iletilen dilekçe veye belgelerle veya elektronik posta

adresleri veya telefon gibi kanallardan yapmış olduğunuz paylaşım, sms, mms, eposta ve benzeri bildirimler aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla
yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla, çalışanlarımız ve hissedarlarımız ile
yapacağınız görüşmeler yoluyla sözlü olarak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine
getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla edinebilmektedir.
Şirketin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği, işyeri binasına
yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi topluyoruz.
5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip
olduğunuzu bildiririz:
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini talep etme,
● İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
● İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin,
kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
halinde, zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya KVK
Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Bu kapsamda Hefa
İnternet Sitesi’nden ulaşılabilecek “İlgili Kişi Başvuru Formu”ndan yararlanabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız
ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

