KVKK Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Öncelikle, firmamızda web sitemizin ziyaretçileri/müşteri/tedarikçilerimizin , kişisel verilerinin Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tutulacağını ve işleneceğini belirtmek isteriz.
ŞİRECİ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.web sitesine üye olunduğunda yadasatışını gerçekleştirdiği ürün
ve hizmetler kapsamında ziyaretçi /üye yada müşterisini,tedarikçisinin kişisel verilerini
toplamaktave yasal sınırlar dahilinde işlemektedir.Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. ŞİRECİ TEKSTİL SAN. TİC.
A.Ş. kimlik bilgisi, alışveriş bilgileri, iletişim bilgileri ve sizinle ilgili diğer bilgiler, çağrı merkezi ses
kayıtları gibi kişisel verileri bulundurmaktadır.,
Kişisel verileriniz, ŞİRECİ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş., www.sireci.com.trinternet sitesinden işlem
yapan müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve tedarikçi çalışanlarımıza ait kendileri
tarafından ya da şirketleri tarafından verilen veriler, rızaları ve/veya mevzuat hükümleri uyarınca
ŞİRECİ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş tarafından işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız
veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan
sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine
onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru
ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, şirketimizin internet sitesinde
gezinmeniz esnasında size ürün niteliği ve coğrafi yakınlık bazlı tavsiyelerde bulunabilmek,
istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve
güncel ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve
onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.
Her halde Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun
olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için
verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.
ŞİRECİ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş, müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması, bu gizliliğe
çalışanlarının uyması ve bilgilerin üçüncü kişilerle Kanun’un izin verdiği sınırlarda paylaşımı
hususlarına büyük önem vermektedir.

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde kişisel verilerin güvenliğinin
sağlanması, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin ve bu verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesinin önlenmesi için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır.
Bu kapsamda, Şirketimiz Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını
sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta, veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a
uyumunu temin etmekte, şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler

yapmakta, kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun
kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak eğitmek ve bilgilendirmek için gerekli
aksiyonları almakta, Şirket tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere,
kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümler
eklenmektedir.
Kişisel verileriniz, resmi makamlara, yurtiçinde gerçek ve tüzel kişilere Kanun tarafından belirlenen
koşul ve şartlarda aktarılabilecektir.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve
diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak
ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel
verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki
risk alanında meydana gelen ihlallerden ŞİRECİ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş sorumlu değildir.
Siz Sayın veri sahipleri dilediğiniz zaman ŞİRECİ TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş’ye başvurarak;
• Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların
düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini
talep etme,
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin
silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım
yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
• İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar
çerçevesinde talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda açıkladığımız KVKK madde 11 uyarınca bulunan haklarınızı www.sireci.com.tr
adresimizdeki KVKK Başvuru Formunu doldurup içerisinde belirtilen ulaştırma yöntemleriyle
tarafımıza talebinizi iletip yasal hakkınızı kullanabilirsiniz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.

