6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ
Erya Mühendislik Proje Yönetimi Ticaret A.Ş, yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel
verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her
türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin
işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile
KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden
ulaşabilirler.
1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, Veri
Sorumlusu sıfatıyla, " Erya Mühendislik Proje Yönetimi Ticaret A.Ş.” tarafından, müşterilerine,
iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere
yapılmaktadır.
2. Hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, vergi numarası vs)
olmak üzere, adres ve telefon bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü
gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz;
a) Şirketimiz tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek
her türlü iş ve işlemde işlem sahibinin ve muhatabının belirlenmesi,
b) Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat
gereği adli ve idari tüm yetkili mercilere verilmesi,
c) Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini sağlanması,
d) Çalışanların, misafirlerin ve şirketimize ait binalar ile işletmelerin güvenliğinin sağlanması
ve giriş-çıkışların kontrol edilmesi,
e) Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının
oluşturulması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi,
Amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde
işlenecektir.
3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz;
•
•
•

•

•

Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,
Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması
amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla
sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Şirketimiz bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını
sağlamak ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla işbirliği yaptığımız
bankalara,
Şirketimizde ve şirketimize bağlı iştiraklerde kullanılan işletim sistemleri ve bilgisayar
programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve

•

•

programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçinde kurulu yazılım firmalarına
ve teknoloji şirketlerine,
İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş
ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta
şirketlerine,
Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız; danışmanlarımıza,
avukatlarımıza,

KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde
aktarılabilecektir.
4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz, Erya Mühendislik Proje Yönetimi Ticaret A.Ş veya şubelerimiz kanalıyla veya eposta, faks, telefon vb yollarla şirketimiz adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler
tarafından; şirketimizle ticari ilişki kurmak, şirketimizce sunulan hizmetlerden yararlanmak, iş
başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek, özlük
dosyası oluşturmak üzere fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya
da elektronik ortamdan kişisel verilerini paylaşan kişilerden, şirketimize ait binalar ve işletmelerde
bulunan kapalı devre kameralardan görüntü iletilmesi yoluyla toplanmaktadır.
Yukarıda açıklanan şekilde toplanan verileriniz şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen
yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda işletmemizin sözleşme ve yasadan doğan
mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve KVK Kanunu’nun 5.
Maddesinde sayılı olan hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.
5. Veri sahibinin hakları
KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde düzenlenen hükümler kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin
olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise 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 haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak
istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi "Beytepe Mahallesi 5704.
Sokak No: 4/1 Çankaya/ANKARA" adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için
yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep

ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi
belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik
edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün
içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret
alınabilir.

