İnternet Sitesi İletişim Formu ile Alınan Verilerin
Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirmekteyiz.
İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin
kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası
süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla, veri
sorumlusu sıfatı ile Codmine Bilişim Danışmanlık ve Tic. Ltd. Şti. (kısaca “Codmine”) tarafından
hazırlanmıştır.
I)
II)

III)

IV)

V)

Kişisel verileriniz, internet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla alınmakta ve Adı, Soyadı, eposta, Konu ve Mesaj başlıklarında elektronik ortamda saklanmaktadır.
Kişisel verileriniz;
a. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
b. Mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
c. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi,
d. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
e. İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi
f. Başvuruda bulunulan konu hakkında sizleri bilgilendirebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;
a. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve
tedarikçilerimize,
b. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için hizmet alınan üçüncü taraflara,
c. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum
ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,
d. İnternet sitemiz veya burada bağlantı verilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir
hizmet almakta iseniz bu hizmete ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla
hizmeti sağlamak için işbirliği yaptığımız tedarikçi ve danışmanlarımızla
e. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya
sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle
f. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş
koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi Kişisel verileriniz, Codmine tarafından; internet
sitesi iletişim formu aracılığı ile açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,
Codmine tarafından, ticari faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin
sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine
getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.
Kanun gereğince yasal haklarınız Kanun’un 11. maddesinde yazılı olup, bunlar aşağıdaki
gibidir:
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini
veya anonim hale getirilmesini isteme,
g. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme,
h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, Codmine’nın Çanakkale Teknopark Yerleşkesi 276/1
Merkez, Çanakkale adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@codmine.com e-posta adresine
iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün
içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır.

