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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ 

 

 Veri sorumlusu olan ARNİKON MÜHENDİSLİK YAPI MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak önem 
verdiğimiz konulardan biri de fiziki veya elektronik ortamda sunduğunuz kişisel verilerinizin 
korunmasıdır. Bu nedenle 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u ve ilgili mevzuat kapsamında 
işlenen ve saklanan kişisel verilerinizle ilgili bu aydınlatma metnini takdirlerinize sunmaktayız. 

 

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

• Ticari stratejilerimizin planlanması ve uygulanması; 
• Hizmet standartlarımızın yükseltilmesi, geliştirilmesi ve alternatif çözümler sunulması; 
• Kurumsal işleyişin sağlanması, idari faaliyetlerin planlanması ve uygulanması; 
• Taraf olunan sözleşmelerin ifası; 
• Taraf olunan hukuki ilişkilerin ve kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması; 
• Tüm hukuki süreçleri takibi; 
• Tedarikçilerle ilişkilerin kurulması ve sürecin yönetimi; 
• Veri tabanının oluşturulması ve güvenliğinin sağlanması; 
• Kurumsal yazışmaların usulüne uygun şekilde yürütülmesi; 
• İnsan kaynakları politikalarının uygulanması ve geliştirilmesi; 
• İşe alım süreçlerinin planlanması ve uygulanması; 
• Çalışanlardan alınan verimin artırılması ve geri dönüşlerin değerlendirilmesi; 
• İlgili KANUN ve mevzuata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi; 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

ARNİKON bünyesinde toplanan kişisel verileriniz kural olarak ilgilinin açık rızası olmadıkça her 
hangi bir kurum-kuruluş ve şahısla paylaşılmamaktadır. Bununla birlikte kanuni sorumluluklarımızla 
sınırlı olarak kamu kurumlarıyla kişisel veriler paylaşılmaktadır. 

Ayrıca kişisel verileriniz; yukarıda belirttiğimiz amaçlarla sınırlı olarak kurum, kuruluşlarla, 
verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlarla, 
müşterilerimize ve tedarikçilerimize onayları halinde gönderdiğimiz ticari e-postaların gönderilmesi 
konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve 
çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışında bulunan 3. Kişilerle KVKK 8. Ve 9. 
Maddesi kapsamında paylaşılabilmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki 3. Kişilerin hak ihlalleri halinde 
ARNİKON sorumlu değildir. 

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz ARNİKON tarafından her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda veya internet 
sitesi gibi çeşitli yollardan ve çeşitli hukuki ve ticari nedenlerle toplanır ve mevzuata uygun olarak 
amacıyla sınırlı olacak şekilde işlenir. 
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KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 
 

Kişisel veri sahibinin hakları KANUN’da şu şekilde sıralanmıştır; 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• 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. 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği yöntemlerle 
aşağıda belirtilen iletişim kanalları ile başvuru yapmanız halinde otuz günü geçmemek kaydıyla 
tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. 
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