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BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin 

korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 

10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu 

Aydınlatma Metni ile Şirketimiz BİLİŞİM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından 

işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu 

sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, 

kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu 

kapsamda Şirketimiz tarafından; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler 

gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını 

sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler 

alınmaktadır. 

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları 

dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler aşağıda yer almaktadır; 

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, Vergi Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, 

imza, fiziksel mekan güvenlik görüntü kaydı, banka hesap numarası 

  

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri 

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; 

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları 

faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş geliştirme ve 
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planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli 

çalışmaların yürütülmesi, 

• Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, 

• Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, 

• İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, 

• İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin 

sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, 

• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, 

• Şirketimizin düzenlediği toplantı, eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla 

işlenecektir. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Ve Saklanma Yöntemi 

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz 

ofislerinden, telefon, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik 

olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz 

tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz 

kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş 

süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi 

güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse 

işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel 

verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından 

çıkarılacaktır. 

  

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla; 

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye 

yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, 
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• Yasal süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve denetimciler de dâhil 

olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere / kuruluşlara aktarılabilecektir. 

 

 

KVKK’nın 11. maddesi Gereği Haklarınız 

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; 

1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. İşlenmişse bilgi talep etme, 

3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 

7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına 

itiraz etme, 

9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde yasal süreç başlatma haklarına 

sahipsiniz. 

 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Aydınoğlu 

Sokak 21 Kısıklı, Üsküdar, İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun 

yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresi ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik 

posta adresini kullanmak suretiyle contact@banksoft.com.tr veya bilisimbilgisayarhizmetleri@hs02.kep.tr    

e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek 

olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın 
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üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir 

kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir. 

 

 


