
Kigisel Verilerin iglenmesi Hakklnda Bilgilendirme

Hilmi Yrldrz ingaat Yapr Malzemeleri Nakliyat Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd.$ti. ("$irketimiz")
olarak, kigisel verilerinizin korunmasr, bilgilerinizin gizlili$inin ve guvenliginin saglanmasr
hususlarrna azami 6zen ve hassasiyet gostermekteyiz.

Bu gergevede, Hilmi Yrldrz ingaat Yapr Malzemeleri Nakliyat Pazarlama Sanayi Ve
Ticaret Ltd.$ti. olarak tirun ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak
uzere $irketimiz ile temasa gegen kigiler, galrganlarrmrz ve ig ortaklanmrz dahil olmak
uzere, $irketimiz ile iligkili tum gergek kigilere ait her turlu kigisel verinin ilgili kanun ve
duzenlemelere uygun olarak, en iyi gekilde ve azami ozenle iglenerek muhafaza
edilmesine buyuk onem vermekteyiz.

6698 sayrlr Kigisel Verilerin Korunmasr Kanun'unun ("Kanun" veya "KVKK") 10.
Maddesinde ongorulen yukum[ilu$timiiz gergevesinde hazrrlamrg oldugumuz bu
aydrnlatma metni ile, sizleri urrin ve hizmetlerimizden faydalanmak uzere $irketimize
bagvurmanrz, bunlardan faydalanmanrz halinde kigisel verilerinizin iglenmesine iligkin
usul ve esaslar ile, yine Kanun kapsamrnda sahip oldu$unuz hak ve ozgurltikler
konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

igbu metinde yer alan bilgiler konusunda daha detaylr bilgi edinmek istemeniz halinde,
$irketimizin kigisel verilerin iglenmesi konusundaki genel bilgilendirme metnine aga$rda
belirtilen iletigim kanallarr uzerinden bizimle temasa gegebilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimligi

Hilmi Yrldrz ingaat Yapr Malzemeleri Nakliyat Pazarlama SanayiVe Ticaret Ltd.$ti. KVKK
uyannca "Veri Sorumlusu" srfatryla faaliyet gogtermektedir. $irketimiz'in agrk adresi
Kripguler Mh. Kupguler Cd. No: 5 Erenler / SAKARYA'drr. $irketimiz .559.-1.q.0f......
sicil numarasr ile SAKARYA Ticaret Sicil Mudur[i$u'ne kayrtlr olup girketimizin internet
sitp.si www.hilmivildiz.com.tr, veOlb{p&k.W'dur. $irketimizin MERSiS numarasl

Kigisel Verilerinizin iglenme Amaglan

$irketimiz aracrlr$ryla urun ya da hizmet alrmr igin bagvurdugunuzda durumunda bizimle
do$rudan veya dolaylr olarak paylagaca$rnrz;

Kimlik bilgileriniz (T.C./yabancr kimlik numaranrz, adrnrz ve soyadrnrz, do$um tarihiniz ve
yeriniz, anne ve baba adrnrz, medeni haliniz ve kimlik belgeniz ve/veya kimlik paylagtm
sistemi lrzerinde yer alan di$er bilgiler); Adres ve iletigim bilgileriniz (ev/ig adresiniz,
ikamet sureniz, telefon numaralannrz, e-posta adresiniz velveya adres paylagrm sistemi
tizerinde yer alan di$er bilgiler), 0$renim durumu bilgileriniz, i9 ve meslek bilgileriniz
(temel galrgma gekliniz, mesle$iniz, sektor ve igyeri bilgileriniz), Sosyal medya
hesaplarryla ba$lanrlmasr durumunda uyenin o kanallar aractlt$tyla paylagtlmastna onay
verdi$i bilgiler, riyenin tum alrgverig bilgileri, yani hangi uye igyeri, alrgverig noktasr ve
zamant, ne kadar odeme yaptr$r, hangi kampanyadan faydalandr$r, aldt$r indirim tutart,
alrgverigindeki urrin bilgileri, uygulama rizerindeki gezinme ve ttklama bilgileri,
uygulamayr agtr$l lokasyon bilgileriniz; Yasalarrn ongordu$ti haklardan
faydalanrlabilmesi amacryla bizimle paylagmayr tercih edece$iniz ek bilgiler (maluliyet



-ry[*-,]J .,, r*f+iltr,l6.xqttt*

belgesi ve benzeri bilgiler) size daha iyi hizmet vereb.ilmek. amacryta ve KVKK bagtaolmak uzere 5651 sayrlr fnternef 
91."ri'nJu 

y;p;h; yayrnlarrn Drrzenrenmesi ve BuYayrnlar Yoluyla iglenen Suglarla Mricaoele Eoiir"ti Hirrcnoa K;;;; ve itgiti ikincilmevzuat' 6563 sayrh Elektronik ricaretin ouzentenmlsi HakkrnJ" ii'iun ve irgili ikincilmevzuat, s2g7 sayrrr Turk ceza _\anu;;-;;;giii .m"u=rrtt"n kaynakranan yasalytiktimlu[i$ti gergevesinde olmak uzere, agagrda delirtilen,amaglar dogrultusunda agrkrvanva istinaden ve yarnrzca bu amagrar ire sinrrrr oraiur. igrenmektedir.

$irketimiz taraftndan sunulan tlrrin ve hizmetlerin sa$lanmasr, satrgr, pazarranmasr,tantttmt ve satrg sonrasl destek hizmetleri srirlgterinin planlanmasr, takibi vegeligtirilmesi; $irketimizin sundugu urtin ve hLmeflere iligkin avantajrardan vekampanyalardan faydalanmak ve Sunlardan rrauerJlr olmak uzere ticari elektronik iletiizni vermig olmantz halinde, tantttm ve pazarlama faaliyefleri yurutrilmesi, soz konusuhususlarda tercih etti$iniz iletigim kanallarr rizerinden iietigim kurulmasr; Mugteri itigkiteriYonetimi (cRM galrgmalarr), sadakat pl?qramrr uyeiit< igtemleri sr"ireglerinin planlanmaslve/veya icrasr; Qa$rr merkezimizveva gir"r,etimiriri Jij"r iletigim kanallarr uzerinden bizeulagmantz halinde, taleplerinizin, oneriierinizin 
-ve 

sliavetrerinizin alrnmasr ve bunlarrnkargrlanmasr ve yanrilanmasi 
ipjn g";"kri- iigrrt"r", kayrt ve igremreringergeklegtirilmesi; Dijital ve/veya diger fiecralaro"-ieKam ve/veya tanrtrm ve/veyapazarlama aktivitelerinin tasarlinmasr ve/veya icrasr; Kurumsal iletigim faaliyelerinin,mugteri iligkileri yonetimi stireglerinin, ,oryui sorumtutut< ve/veya sivil toplumaktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin pr"nranr"sr-v.lu"y" icrasr; Hizmet kalitemizigeligtirmek ve stireglerimizi iyilegtirmek. 

"r""tl; .galrgmalar yaprlmasr, mugterimemnuniyetinin olgulmesi; $irketimiz ve girketimiz'ile i9 iti$rcsi igeriril. olan kigilerinhukuki ve ticari guvenliginin temini; giit<etimizin 
.rinrn, 

ve muhasebe stireglerininyuruttilebilmesi, kayrtlarrn-olugturulmasr..ve. finansal raporlarrn hazrrlanmasr; Drizenleyicive denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve'denetimleri do$rultusunda gereklibilgi ve belgelerin temini; Tabi oldu$umuz yur"t'0,;r*nlemeler gergevesinde ilgili resmikurumlara yonelik bildirim, raporlarira, muhafaza ve ibraz vr'iritinirtiitiNerimizin yerinegetirilmesi; $irketimizin faaliyeilerinin etkin ve verimli bir gekilde kanunlara ve ilgili digermevzuata, girket igi politika, kural ve teamu.llere uygun olarak yrirtitutmesi, bilgilerinzamantnda elde edilebilirliginin ve guvenliginin 
- 
rigt"nrrg Lrr"vr" ig kontrolstireglerinin ve ig / drg denetim faaliyeirerinin yurrt,:rrlri; girket tar"iino"n yurtitulenticari faaliyetlerin gergeklegtirilmesi igln ilgili ig'uirimieii tarafrndan gerekti galgmalarrnyapllmast ve buna bagh ig sUreglerinin yurututmesi.

Kigisel Verileri ropramanrn ycintemleri ve Hukuki sebebi

Kigisel verileriniz, yukarrda belirtilen igleme amaglarr do$rultusunda gerekli faaliyet vestireglerin ytirutebilmesi gerekgesiyle, Kanun'un 5. 
- 
ve 6. maddelerinde belirtilenagagrdaki hukuki sebeprer do$ruitusunda topranmaktadrr:

. Kanunlarda agrkga ongorulmesi,. Fir sozlegmenin kurulmasr veya
kaydryla, sozlegmenin taraflarrna
olmasr,

ifasryla dogrudan dogruya ilgili olmasr
ait kigisel verilerin iglenmesinin zorunlu

' Veri sorumlusunun hukuki yukrimlulu$unri yerine getirebilmesi igin zorunluolmasr,

' Bir hakkrn tesisi, kullantlmast veya korunmasr igin veri iglemenin zorunluolmasr,

' itgili kiginin temel hak ve ozgrirluklerine zarar vermemek kaydryla, verisorumlusunun me$ru menfaatleri igin veri iglenm".inin zorunlu olmasr.
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ilgili maddeleri gergevesinde gerekli olmasr halinde, verece$iniz agrk

Yukartdaki hukuki 
1glenfer kapsamrnda kigisel verireriniz her turrri sozrti, yaztrr veyaelektronik ortamd_4 girketi;iz'i;iaret eoereL grf,r.n vrrliq,lr beyan ve payrasrmrar, i9ortaklartmtz' inte-1net, sitemiz, gerezler, ors",.iririve/veya ziyareirer, e-posta, terefon,faks' sosyat medya nesaptaii ,i="ino"n r"l*vr siit<et gagr ,*r["iiriz ire yaptrgrnrziletigimter, idari ve adri 

'makamq:*l 
g#ri'luiigattar, girketimiz,i ziyaret etmeniz

:H:,T$,1,ff,"ii:l[J-ij[it sortiniiit, u"vu erektroni[ ravitrar iil *"i,' iretisim kanailafl

Kigisel Verilerin Aktarrtmasl

Kigisel verileriniz' Kanun ve sair mevzuat kapsamrnda 
.ve yukarrda sayrran amagrarra,aktarrlmararrnr gerektiren sebebe bagrr u" 'tr r"o.pr* J,;;;; ;r"k kaydryra, tabioldu$umuz KVKK bagta olmak uzlre, iigili yasal ouzlnem"rere uygun orarak ve gerekriher ttir[i teknik ve idari onlemler 

"rin'iu! krvc,ir", agagioa"tii,iir"n kategorirerkapsamtnda yine aga$rda nelirtiten t<urum ve kuruluglara aktanlabilmektedir:

$irketimiz kanalr ile satrn allnan urtin ve hizmeflerin satrn alrnmasr ifasr kapsamrndaanlagmah sattcllar, $irketimizin rn" rirrin teoarir.gii"ri,; Sirtetimizin'rrnor', r.irrjn vehizmetlere iligkin avantallardrn u" kampanyalardan faydalanmak ve bunlardan haberdarolmak uzere izin vermie olmanrz n"1rig, .{;;l;;; irie?in sizi nirsireniilu'oirr*x amacryrasMS' e-posta ve mobil cihazlara her trirlu elektronil iteti gon;eriri ni.r*ti sunan igortaklartmtz' telekomunikasyon girketleri ve servrs saglayrcrlar; i9 birligi yaptrgrmrzsigorta girketleri ve ig ortaktirrmrzta ortak kamp"ny"t", sunmamrza ve bu kapsamda i9ortaklartmtz ile verilerinizin paylagrmrna izin vermeniz halinde o, kr* ve kurutugtar;Yasal bildirim ve raporlama yui<umlrilu,klerimiz i"io";;r'fg T.c. Maliye Bakantrgr, T.c.Gumruk ve Ticare,t Bakanh$i ve yasat,olarat< d, 6irgi;"ri talep etmeye yetkili sair resmikurum ve kuruluglar; $irket'imiz'i denetlgmeve.;" ;"ir;l tarep etmeye yetkili oran resmiKurum ve kuruluglar, denetgiler; Adli/idari sorugturmara-r veya.ihtilaflar gergevesinde talepedilmesi halinde savctltk, 
-t"hk"t.ler 

ve oLn="ri l"smi kurumlar; Ttit<etici davala'gergevesinde yasal takip stirglerinin y0rutulebilr*ri u" yasal yrikumlituklerimizin dogruifast amacryla anlagmati rrurut< burotarr ve icra mudrirltikleri; piyasa aragtrrmasr, .l^jn vehizmetlerimizin geligtirilmesi ve mdgteri r"r"rniyetinin 'circrrmie;mesi 
amacrylagergeklegtirilecek galrgmalar kapsamtndq 91il tap'samrnoa gerekli izinlerin olmasrdurumunda aragtlrma ve anket girkefleri; Teknik iliunluluklar gergevesinde internetsitemiz' mobil uygulamalart.mtz, $irk"tiri.'ce kuilanrran yazrlrm ve 

'benzeri 
teknolojikaltyaprlarrmrzrn igletilmesinden sorumlu otan teJarit<iilerimir; Gerekli olan durumlardataraflntza bilgi, belge, yazrgma ve benzeri bildirimlerin gond"iii"oilr"ri amacrylaanlagmah kargo girketleri, poita u" TglqFI i-sr,ir"ii cenet Mudrirtugri (prT) ve TrirkiyeNoterler Birli9i (TNB); Ygsal yukrimniirir<reriniiiin 

"yJrin" 
getiritmeii amacryla gerektiolabilecek durumlarda ilgili $iger y*il.iti kurum u" r.ririuslari Kurumrr;;; deneflemeyeve bilgi talep etmeye yetXiti 

-olan 
resmi kurum ve kurutuglar; Adli sorugturmalar veyaihtilaflar gergevesinde ialep ecitmesi,.,nalinde t"urirlil mahkemeler ve benzeri resmikurumlar; Yasal takibe ai'nan t r*oit"r" irrgr<in 

'r,ii"Er"rin 
yurutriteuitmesi amacrylaanlagmalr hukuk btirosu ve avukailar,. varh( yonetimi girkefleri ve icia mudurlukleri;Piyasa aragttrmast, urun ve hizmetlerimizin gliiiti;il"si ve mugteri memnuniyetininolgumlenmesi amactylS oereekteitiiii"cet EarrJmirar"l"prryn da izniniz gergevesindearagttrma ve anket girketleri; Teknik zoruniulu'klar gergwesinde internef sitemiz, mobiluygulamalarrmrz ve benzeri teknolojik 

"rtv"p,irr,,iiiin igletilmesinden sorumlu olantedarikgilerimiz: Gerekli olan durumiaroa tiraRnrza 
.oitgi, 

berge, yazrgma ve benzeri



bildirimlerin oonderilebilmesi amacryla anlagmarr 
_k"lqo. 

girkeileri, posta ve Terqraf
;uTf[il,uf""#r-,-MUoJiius'j 

"i:i:,-y;"'i',i;-lin", 
Noterrer ei;isi (rNB); yasal

yetkili r,r" rJiilrlr"J,ff setirilmesi amactvladi.Hi o6oirl.*iur'rr,r,oa irsiri diger

Kigisel Verilerin Korunmaslna ytinelik Haklannz

[liil:I'?, 
t' Maddesi uvarrnca, kisisel veriteriniz ire itgiti otarak asagrdaki hakfara

' Kigiser verirerinizin igrenip igrenmedi$ini o$renme,' Ki$iser verireriniz isrenmit ise, buna irigkin birgi tarep etme,' fliffIil:l:glf '$?:ffi.lmacrnr ve bunrann amacrna uysun otarak kuilanrlrp

' Yurt iginde ve yurt drgrnda kigisel verilerinizin aktanldrgr tigrincri kigileri bilme,' fftJffij,rliilji,l?"#''* veya yantrs ielenmie or-l11"r,- narino" bunlarrn

' Kanun'un 7' maddesindu dlg?tylen garflar gergevesinde kigisef verilerinizinsilinmesini veya yok edilmesini isieme,'-. 
-.-,

' 
l?il:rfif |ee;t|:;#,f:'Jfii,j:ffi;"bremrerin, kisiser verirerinizin aktarrrd,g,

' l$lenen verilerin tu;h;;;tn otomatik sistemrer vasrtasr yra anarizedirmesisuretiyle kiginin kendisi alevhine oii ronr.r]-t-ort"y" p,kr"ri,- iiiraz etme,' ffiiffL ;:ii?,X'n,:ilffi:,#i5[;,3ffi:f#,1*;,",;o'u,; 
-.),u,^ 

ugramas,

Kanun kapsamtndaki haklartntz ile ilgili bagvuru ve taleplerinizi girket internet sitemizwww'hilmivildiz'cqrn'tr de yer artn Sry$u,&rrng[g dordurara k yaartorarak iretmeniz
fl:rf*il:,ffi|'t Basvurunu=u 

"eig'oa*- t"n;raan birini kuranarak tarafrmrza

' Ba$vuru formu ve kimliginizi teyit edici belgeler ile birlikte Kripgiller Mh.
ffifJ,,'ff',,lri;,=)o' 

5 r"renrer 7 bAK;RiX- ro,"rinde giir."ti'i=" bizzat

' Ba$vuru formunu noter aracrrr$ryra $irketimize iretebirirsiniz,' Gtivenli elektronik veya mob-il- irirn" ir" lmzaranmrg bagvuru formunuzu$i rketimizin i nfo@h i I miyi ld ix.cnm.tr e-posta adresine iletebilirsi n iz,' Bagvuru formunuzu 
-grrketimize 

d;h;- ln." bifdirmig ordugunuz vesistemlerimildl 
" .. 

-kayr'r 
;i;n -' e-posta adresiniztjzerinden info@hilmiyildiz.ccrrn.tn e-posta adres.ine iletebilirsin iz, veya' Kimlik tespit ve teyit i$lemlerinin v"pirr"", lirltiyr*, Kanun ve irgiri mevzuattaberirtiren diger usuterlre tararmiii;il";;ilirsiniz. r

$irketimiz' Kanun'un 13' maddesine yygun olarak, yukarrdaki gekilde ileteceginizbagvuruda yer alan talepleriniii,-tai"nin nit"i'igin" g6r"';n i,., ,,ii"o"G'"i g"c oruz griniginde ucretsiz olarak tonugl"nbirr.rtt,r,.tsrJrr""vrll,bir maliyet gerektirmesi h6linde,Kigisel Verileri Koruma xrtltu 1;'t<urr1n") iar"trniJn'6ltirt*n"n garlar dogrurtusunda veKurum tarafrndan belirlenen gr.i;Jer'tarife dikkate 
"ri""rJ ucret tatep edilebitecektir.
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Kigisel veri sahibinin veri sorumlusuna yapaca$r Bagvurular lgin
Bagvuru Formu

Kigisel Verilerin Korunmast Kanunu'nun (KVKK) 11. Maddesinden dogan haklarrnr
kullanmak isteyen kigilerin bu formu doldurarak agagrdaki yontemlerden bTri aracrll!ryla
$irketimize ulagtrrmasr gerekmektedir.

* Bagvuru formu ve kimli$inizi teyit edici belgeler ile birlikte Kiipguler Mh. Kupguler Cd.
No: 5 Erenler / SAKARYA adresinde $irketimize bizzat bagvurabilirsiniz,

" Bagvuru formunu noter aracrlr$ryla girketimize iletebilirsiniz,

" Guvenli elektronik veya mobil imzanv ile imzalanmrg bagvuru formunuzu $irketimizininfo@hilmivildiz.com.tr e-posta adresine iletebilirsinii,

" Bagvuru formunuzu $irketimize daha once bildirmig oldu$unuz ve sistemlerimizde
kayttll olan e-posta adresiniz uzerinden info@hilmivildiz.com.tr e-posta adresine
iletebilirsiniz,

* Kimlik tespit ve teyit iglemlerinin yaptlmasr suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen
di$er usuller ile taraf tmva bagvurabilirsiniz.

$irketimize yukarrdaki yollardan biri ile ulagan bagvuruda yer alan talepler, KVK
Kanunu'nun 13. maddesinin 2. frkrast uyannca talebin niteligine gore en krsa stirede
ve talebin $irketimize ulagtr$r tarihten itibaren en geg otuz gun iginde sonuglandrrrlacak
ve talebe iligkin cevabtmtz Kigisel Veri Sahibine 13. maddesinin C. frkrast uyannca yazrlr
olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Yaprlan talepler ucretsiz olarak
sonuglandlrtlacak olup iglemin ayrrca bir maliyet gerektirmesi h6linde, Kigisel Verilerin
Korunmast Kurulu taraftndan belirlenecek tarifedeki ucret tarafrnrzdan $irketimiz
tarafr ndan talep edilecektir.

1. Kigisel Veri/ Bagvuru Sahibi Bilgileri

Bagvuru Formu'yla Kigisel Veri Sahibi'ni "bagvuru sahibi" olarak tanrmlanabilmesi, talebin
$irketimiz nezdinde incelenebilmesi, surecin tam ve sa$lrklr olarak igleyebilmesi ve
sonu9 hakktnda zamantnda bilgilendirme yaprlabilmesi igin agagldaki bilgiierin eksiksiz
olarak sa$lanmasl gerekmektedir.

TC Kimlik No:

Cep Telefon No:
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2. KigiselVeri/Bagvuru Sahibi'nin $irketimiz ile olan lligtisi Hakklnda Bilgiler

Lutfen $irketimiz ile olan iligkinizi belirtiniz.

3. Kigisel Verilerin Korunmast Kanunu Kapsamrndaki Talebiniz

Ltitfen KigiselVerilerin Korunmasr Kanunu kapsamrnda talebinizi detaylandInntz.

4. Son uglandlrmaslna Ycinelik iletigim Bilgileri

Lutfen $irketimize iletmig oldu$unuz bagvuru formuna istinaden verilecek olan yanrtrn
hangi yontem ile tarafrnrza bildirilmesini tercih etti$inizi belirtiniz (Sadece bir kutu
segilebilir).

Bagvuru Formu'nda belirtti$im adresime gonderilmesini istiyorum.

Bagvuru Formu'nda belirtti$im Kayrth Elektronik Posta (KEP) adresime giinderilmesini
istiyorum.

Mtigteri Qalqan Qahgan Adayr

Tedarikgi Ziyaretgi Di$ern

Diger Agrklama*

Bizzat elden teslim almak istiyorum.
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(Not: ilgili yanttln, vekaleten 3. kigiler taraflndan teslim alnacak olmasr hatinde, buhususu belirten imzall dilekgeniz ve ekinde bu husustaki yetkilendirmenin agrk olarak
d lizen lend i$ i noter tasd i kl i vekAletnamen i n ibrazt gerekmekted i r.

5. Kigisel Veri Sahibi Beyanr

Kigisel Veri/Bagvuru Sahibi olarak, Bagvuru Formu'nda yer alan Genel Agrklamalarr
okudu$umu, KVK Kanunu ve Bagvuru Formu'nda yer alan hak ve yukumluluklerimi
bildi$imi ve bu kapsamda Bagvuru Formu'nda belirtmig oldugum tum bilgilerin dogru ve
eksiksiz oldu$unu kabul ve beyan eder. igbu talebime istinaden yasal-sure igerisinde
tarafrma bilgi verilmesini rica ederim.

Veri Sahibi imzasl



vrtiqrrni AqrK RrzA unrui
Agtk 

'za; belirli bir konuya iligkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ozgtir iradeyle agrklanantnayr ifade etmekte olup bu agrk tuametni; ugug,ou uerirtilen belirli konulara iligkin bilgilendinneigermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda iizgrir oldulunuzu hahrlatmak isteriz.
Hilmi Yrldrz ingaat Yapr Malzemeleri Nakliyat pazarrama Sanayi Ve Ticaret Ltd.gti.

[riTffi]":",1]lllhj-itt savrh Kieisel verilerin"Korunmarr Kanunu,nun (,,Kanun,) ilgili

uriin ve hizmetlerin daha iyi ve kaliteli gekilde sunulabilmesi, kurumsal iletigimi saflamak,istatistiksel gahqmalar yapmak, yasal diizenlemelerin gr."ttiroigi veya zorunlu krldrlr gekilde hukukiyiikrimliiltiklerin yerin-e- 
-getirilmesini 

saglamak, 
_ilerftf Jffiil"r.k hukuki uyusmaz'klarda derir

;ffifJf" vtiktimliiltiliinti verine getirinek, hukuk ieterinin tutibini yapmak'i^urytuve benzer

ozel nitelikli kigisel verilerim (urlo,. ceza mahkumiyeti ve giivenlik tedbirleri bilgisi, kangrubu' sa[hk verileri,. din, mezhep ve fei1efi inang, biyometik ve genetik veriler, dernek, vakrf vesendika tiyeligi, siyasi driqiin.. ub.; de dahil gtmaii tirr* iigiil kigisel verilerimin iglenmesini, ilgilistireg kapsammda iglenme amacl ile srrurh olmak iizere ku"llarulmasmr ve paylagrlmasmr, tarafrmasMS (Krsa mesaj), E-posta,- sesli mesaj, telesekret* u, i.nreri yollardan ulagrrmasmr, kigiselverilerimin gereken srire zarfinda saklanmasml uygun buluyorum ve bu hususta tarafrmagerekli

;ltii:#H[rlff*tu'-' isbu metni okuvup anladifrmr, -rtind"ki kieisel veriterimin islenmesine

Kabul ediyorum

Kabul etmiyorum

n
n

Veri Sahibi


