6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA
KİŞİŞEL VERİLEN KORUNMASI HAKKINDA BAYİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU
İş bu bilgilendirme metni, Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Bes Yapı Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”)
tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMASI VE USULÜ
Şirket olarak kişisel verileriniz;
o
o
o
o

Aramızdaki sözleşmenin ifası,
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,
Kanunlarda öngörülen nedenlerle ve
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işlenebilecektir.

Sizden ve/veya bayinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan
ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla
toplanmaktadır.

BES YAPI ÜRÜLERİ OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ
SEBEPLER
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında
ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Teklif gönderilmesi ve sözleşme oluşturulması,
Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,
Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
İletişim kurulması,
Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının yürütülmesi,
Finansal ilişkilerin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Eğitimlerin organize edilmesi ve eğitim istatistiklerinin tutulabilmesi,
Tanıtım ve ürün bilgilendirmesi yapılması,
Servis ve uygulama bültenlerinin dağıtılması,
Teknik bilgilendirme yapılması,
Satış sonrası destek verilmesi,
Toplantı organizasyonlarının yapılması,
Bayi değerlendirmelerinin yapılması,
Servis standartlarının denetlenmesi,
Arıza durumlarında, arıza kaydı alınması ve arızanın giderilmesi,
Tarafımıza iletilen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi,

İlgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına
yalnızca gerekli olan kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi
temin ediyoruz. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,
https://www.gfs.com.tr/ adresinden erişilebilen Bes Yapı Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Verilerin Korunması İşlenmesi
Politikası’nda yer almaktadır.
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İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ OLARAK;
KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi
çerçevesinde şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme, haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ OLARAK, KVKK M.11 ‘DE SAYILAN HAKLARINIZA İLİŞKİN
TALEPLERİNİZİ;
Başvurular, https://www.gfs.com.tr/ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra, aşağıda yer
alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.
Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, İnsan Kaynakları bölümümüze kimliğinizi tespit edici bir
belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve
noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla ‘Çerkeşli Organize Sanayi Bölgesi
Mah. İMES 1 Bulvarı No:13 Dilovası/KOCAELİ” adresine gönderebilirsiniz.
Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”
sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi
olan “besyapi@hs03.kep.tr''adresine iletebilirsiniz.
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30
(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirketimiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebin reddedilmesi halinde,
ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.
İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu
olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.
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