
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni 

“MAKTEK KAZAN RADYATÖR KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş” kişisel verilerinizin hukuka 

uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak 

amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve 

sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, 

paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde 

bilgilendirmektir. 

 

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel 

verileriniz; veri sorumlusu olarak “MAKTEK KAZAN RADYATÖR KLİMA SAN.VE 

TİC.A.Ş”(“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 

b) İşlenen Kişisel Verileriniz; 

1-Kimlik 

Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, 

Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b. 

2-İletişim 

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no 

v.b. 

3-Müşteri İşlem 

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş 

bilgisi, Talep bilgisi v.b. 

4-Hukuki İşlem 

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b. 

5-İşlem Güvenliği 

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b. 

6-Pazarlama 

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler 

v.b. 

 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
 

ŞİRKET tarafından, Kişisel verileriniz; 

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli 

çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,  

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi, 

• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin 

planlanması ve/veya icrası, 

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere dair kurulum, montaj ve demontaj gibi 

her türlü faaliyetinizin organize edilmesi ve denetlenmesi, 

• Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, 

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi, 



• İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin 

edilmesi,  

• Şirketimizden bilgi yahut ürün demosu talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması, 

• Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası, 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, 

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, 

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair 

faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi, 

• Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi, 

• Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

• Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi, 

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

• Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

• Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması  

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. 

 

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili 

kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır: 

• Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe 

işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya 

mahkemeler;  takip ve tahsilat hizmetleri alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili 

operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir.  

• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama 

yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. 

• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi 

veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

• Sözleşmenin ifası kapsamında montaj ve demontaj taleplerinin yerine getirilebilmesi 

amacıyla yetkili servis ile paylaşılabilecektir. - Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik 

Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 

Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, 

• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, 

 

 

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 



Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için 

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik 

olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:  

• İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile 

iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal 

medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi. 

• Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, eğitim ve etkinlik 

faaliyetlerinde iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı kurum veya kuruluşlar 

aracılığıyla iletilmesi. 

• Sizin ve/veya bayi, yetkili servis temsilcilerimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik 

ortamda iletilmesi. 

• Çağrı merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının alınması.  

f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle 

iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün 

içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On 

sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın 

CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep 

edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 

bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin 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 

halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. 

maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) 

adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve 

sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve 



üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden 

önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.  

Başvurunuzda; 

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz 

uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 

d) Talep konunuzun, 

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi 

gerekmektedir. 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu 

olarak Şirketimizin AOSB MAHALLESİ 10013 SOKAK NO: 14/ ÇİĞLİ İZMİR adresine 

verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve 

doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi 

sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların 

tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET 

kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine 

göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

 

https://www.penta.com.tr/Sites/1/upload/files/Penta-KVK-bilgi-talep-formu-1013-84.doc

