AYDINLATMA METNİ
POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ
SZUTEST YAZILIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“SZUTEST TEKNOLOJİ”) Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin
korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”),
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve
sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.
SZUTEST TEKNOLOJİ, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.
•
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
•
Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
•
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
•
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
•
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Veri sorumlusunun kimliği
Şirket Unvanı
Mersis No
İletişim Adresi
Telefon No
E-Posta adresi
KEP Adresi

: SZUTEST YAZILIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
: 0467053838083432
: TATLISU MAHALLESİ AKİF İNAN SOKAK NO: 1/1 ÜMRANİYE/ İSTANBUL
: 0216 466 0281
: kvkk@szutech.com
: szutestyazilim@hs01.kep.tr

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad Soyad, İmza, Tc Kimlik No, Uyruk, Pasaport No, Vergi Numarası, Vergi Dairesi

İletişim

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No Faks No, Mesaj

Müşteri İşlem

Sözleşme Bilgileri, Talep Bilgisi, Teklif Bilgileri

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Görsel Kayıtlar, İşitsel Kayıtlar

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.
•
Başvuru süreçleri, mal hizmet satış ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında ön başvuruların, tekliflerin alınmasında
Şirket meşru menfaatleri kapsamında,
•
Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken çalışmaların
ilgili birimlerce yapılmasında Şirket meşru menfaatleri ve sözleşme ilişkisi kapsamında,
•
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulabilmesi amacıyla mevzuatta gösterilen usullerle
arşiv tutulması,
•
Bina, personel ve ziyaretçi güvenliğinin temini amaçlarıyla Şirket meşru menfaatleri kapsamında güvenlik kamera kayıtlarının alınması,
•
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için kimlik ve iletişim bilgileriniz Şirket meşru menfaati kapsamında,
•
Müşteri memnuniyetine yönelik talep ve şikâyetlerin alınmasında Şirket meşru menfaat ve sözleşme ilişkisi kapsamında,
•
KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesinde kanunlarda açıkça öngörülmesi kapsamında,
•
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında şirketimizin yasal
yükümlülüklerinin yerine getirmek amacıyla adli makamlardan gelen yazıların cevaplanması ve gereken işlemlerin yerine getirilmesi
kapsamında hukuki işlem bilgileri, kimlik ve finans bilgileri,
•
Şirketteki organizasyon ve etkinlik (seminer, konferans, toplantı, eğitim, sempozyum vb.) yönetimi süreçlerinin işlerliğinin sağlanarak
kamuoyuna duyurulması, Şirketin kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması ve güncelliğinin korunabilmesi için internet sitesi ve sosyal medya
hesaplarının güncel verilerle sürekliliğinin sağlanması, tanıtım ve reklam süreçlerinin yönetilmesine açık rızanız kapsamında,
•
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında log kayıtlarının oluşturulması
amacıyla kimlik, işlem güvenliği ve iletişim bilgileri,
Elde edilmekte ve işlenmektedir.
Kişisel veri toplamanın yöntemi
Kişisel verileriniz ön başvuru formu, internet üzerinden doldurulan başvuru formları, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik
kamera kayıtları ve “@szutech.com” uzantılı Şirket’e ait herhangi bir mail adresine, “szutestyazilim@hs01.kep.tr” KEP adresine veya faks numarasına
kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, “0216 466 0281” numaralı hatların veya Şirket’e ait diğer
dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla “www.szutestteknoloji.com.tr” adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookies) vasıtasıyla da
toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini
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hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir. Çerez Aydınlatma Metnimize “www.szutestteknoloji.com.tr” adresinden
ulaşabilirsiniz.
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve
kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde, Şirket, iş organizasyonun ve planlamasının yürütülebilmesi adına gerektiği durumlarda kişisel verilerinizi,
gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ve 3. kişi konumundaki iş ortağı şirketlerle de paylaşabileceğini iş bu aydınlatma metni vesilesi ile sizlere
iletmektedir. Gerektiği durumlarda yabancı ülkede yerleşik iş ortaklarına Şirket ile arasındaki sözleşmenin ifası için zorunlu olduğu durumlarda ve
zorunlu olduğu kadarıyla işlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;
(1) Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlarına, danışman avukata,
(2) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal mail hizmetinin sağlanması, web sitesi hosting hizmetlerinin sağlanması kapsamında ilgili yurt içi ve
açık rızanız kapsamında yurtdışı bilişim şirketine,
(3)Etkinlik, fuar ve organizasyonlar Şirket web sitesi ve sosyal medya hesaplarında açık rızanız kapsamında yurtdışında aktarılabilmektedir.
İlgili kişinin 11. maddede sayılan diğer hakları
Değerli müşterimiz, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
•
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
•
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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
KVKK ‘nın 11. maddesindeki haklarınız ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre
“www.szutestteknoloji.com.tr” web sitemizden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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