KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERDE
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
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https://www.koluman.com.tr/Iletisim web sitesinin ziyaretçisi olarak kişisel verileriniz, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, KMA tarafından veri
sorumlusu sıfatı ile aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplanmakta, işlenmekte ve
aktarılmaktadır. İşbu metin ile sizleri, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve
Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.
1.

Veri Sorumlusu

KMA, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri
sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirlemektedir.
KMA, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve
teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde
tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.
2.

İşlenen Kişisel Veriler

KMA’nın https://www.koluman.com.tr/Iletisim web sitesindeki iletişim formunu dolduran ziyaretçi
olarak ad-soyad, e-posta, telefon numarası, adres verileriniz ve mesajınızın içeriği ile mesajınızı
göndermek istediğiniz şirketimiz birimi bilgileri işlenmektedir.
3.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, KMA tarafından, https://www.koluman.com.tr/Iletisim web sitesindeki formun
doldurulması suretiyle otomatik yollarla elektronik olarak toplanmaktadır.
4.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

KMA tarafından toplanan kişisel verileriniz, mesajınızın içeriğine göre farklılaşabilecek olmakla, KMA
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu
hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak,
KVKK m.5/II. maddesinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.
Bu hususta daha detaylı bilgilere www.koluman.com.tr adresinde yer alan “Koluman Motorlu Araçlar
Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan
erişebilirsiniz.
Ayrıca işbu form ile paylaştığınız bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır.
Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle
paylaşmamanızı tavsiye ederiz.
5.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları
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KMA tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, kanunen yetkili kamu
kurumlarına Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

6.

Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak KMA’ya başvurarak;
- Kişisel verinizin 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 verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun
olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır.
Bu haklarınıza ilişkin www.koluman.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen
ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret
karşılığında sonuçlandırılacaktır.
SAYGILARIMIZLA,
KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
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