KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ECOSIR Kontrol ve Sertifikasyon A.Ş.
,Donanmacı mah, 1724 sok. No:9/201 Karşıyaka / İzmir adresinde faaliyetleri kapsamında, ürün ve
hizmetlerimizden faydalanan müteşebbislerimizin faaliyetlerimiz çerçevesinde kendi istekleri ile
verdiği kimlik, meslek ve iletişim bilgilerini içeren firmamız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü
kişisel verinin , KVKK. 5 maddesi uyarınca açık rızası olması durumunda veya kanun/yönetmeliklerin
izin verdiği hallerde açık rıza aranmaksızın kaydedilmektedir.
İşbu Aydınlatma Metni yürürlükteki mevzuattaki değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve
aktarılmasında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını saklı tutar.
Firmamız, müteşebbislerin kişisel verileri, kayıtları ile ilgili yasal zorunluluklara ek olarak, Ürün
Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili değerlendirme ve paylaşımlar, toplantı ve faaliyetlerin
görüntülenmesi, üyeler ve kamuoyuyla paylaşılması ve tanıtılması, duyurular yapılması ve iletişim
kurulması amacıyla kişisel bilgileri de aynı amaçla kaydeder, depolar, saklar, günceller, kanunen bu
kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşır,
KVKK’nın öngördüğü durumda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarır, devreder ve yine
KVKK’nun izin ve yetki verdiği koşulda işlenir.
1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi;
Kişisel verileriniz Firmamıza yaptığınız başvuru kapsamında gerekli olan yasal bilgilendirmeler
çerçevesinde ; kimlik bilgileri -isim, orta isim, soyisim, TC kimlik numarası ve fotokopisi, doğum
tarihi vb., adres ve telefon bilgileri, meslek ve iş ile ilgili bilgiler, şirket yasal evrakları Ticaret Sicil,
vergi levhası , kapasite raporları gibi, fotoğraf ve görüntü gibi bilgilerin ve gelecekte toplantı ve
aktivitelerde görüntülenecek fotoğrafların ve yine gelecekte yer alacak diğer bilgi ve belgeleri ifade
etmektedir. İfade edilen tüm bu kişisel verileriniz- sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz,
e-posta gibi kanallar aracılığıyla toplanarak; Firmamızın yetkilendirilen faaliyet kapsamında ; faaliyet
planlanması ve icrası, faaliyetin firma prosedürleri ve ilgili mevzuat ve standarda uygun olarak
yürütülmesi ve sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, düzenlenen veya
düzenlenecek tekliflerin, sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması , daha iyi
ve güvenli hizmet verilebilmesi ve hizmetin sürdürülebilmesi, istatistiki çalışmaların yapılabilmesi,
firmamızın yürütülen ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasında bu
bilgi, resim ve fotoğrafların bilgilendirme, görevli listeleri, dergi, gazete, kitapçık, albüm, web sitesi
ve sosyal medyada belirtilmesi ve yayınlanması, çoğaltılması, aktivite ve toplantı duyuruları
göndermek ve her türlü iletişim kurmak için kaydedilmesi, kullanılması, silinmesi istenmediği sürece
saklanması; için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde toplanarak
işlenmektedir.
Belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz yasal süreler çerçevesinde firmamız veri tabanında,
herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollardan ulaşarak kayıt
altına alınmakta firmamız server sistemi olan bulut ortamında ve/veya fiziki olarak saklanmaktadır.
2. .Kişisel Verilerin Aktarılması;
Firmamız, kişisel verilerinizin üçüncü şahıslar ile paylaşımı tarafınızın açık rızası doğrultusunda
yapılmakta ve açık rıza olmaksızın üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.
Ancak açık rızanız ile işbu Aydınlatma Metninde belirtildiği şekilde toplanan ve işlenen kişisel
verileriniz Kanun Madde 8 ve Madde 9 da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında aşağıdaki kişilere aktarılabilecektir.
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İştirakler
Sağlanan ve sağlanacak hizmetler doğrultusunda gerektirdiği ölçüde sözleşme ilişkisi
içerisinde olunan 3. Kişilere
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına ve kayıtlarına işlenmesine
Kanun, Yönetmelik, Standart sahiplerine aktarılmasına ve kayıtlarına işlenmesine

İşbu kişisel verilerin aktarımı usulsüz hak ihlalini önlemek amacıyla gerekli önlemler alınarak
yapılmaktadır.
3. Haklarınız;
Kayıt altına alınan toplanan kişisel verileriniz hakkında KVKK’nın 11. maddesi kapsamında tanınan
haklarınız ise;
a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel Verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü şahısları bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme ve
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirilmesini isteme,
f) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
g) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakkına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi web sitemiz: http://www.ecosir.com.tr
adresinde yer alan Dokümanlar Genel bölümünde itiraz ve şikayet formlarını doldurarak başvuru
yapabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Veri Sorumlusu : ECOSIR Kontrol ve Sertifikasyon A.Ş.
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