FİBROBETON YAPI ELEMANLARI SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET AŞ
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesi uyarınca kişisel
veri sahibi olarak her zaman kendinizle ilgili;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.
KVKK’NIN UYGALANMAYACAĞI HALLER

Sayfa

a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere
uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile
fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç
teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü
kapsamında işlenmesi.
ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum
ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında
işlenmesi.
d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak
yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
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KVKK’nın 28/1. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca aşağıdaki hallerde KVKK
hükümleri uygulanmaz.

KVKK’nın 28/2. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca Kanunun amacına ve temel
ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü
düzenleyen 10. madde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını
düzenleyen 11. madde ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16.
maddele aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.
BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI
KVKK ve yürürlükte bulunan sair mevzuat gereği ilgili haklarınız kapsamında taleplerinizi
aşağıda yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak;
•
•
•

Şirketimizin, Kavacık Mah. Ertürk Sok. No:11/Z-1 Beykoz, İstanbul adresine şahsen,
posta yoluyla veya noter kanalıyla,
Şirketimizin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi olan fibrobeton@hs01.kep.tr adresine
elektronik imzayla,
Kişisel veri sahibi olarak daha önce Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve Şirketimiz
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden Şirketimize ait
kvkk@fibrobeton.com.tr adresine e-mail olarak gönderebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi gereği, başvurunuzda yer alan talepleriz, talebin niteliğine göre en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret
alınabilir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza
iade edilir.
Şirketimizce talebinizin incelenip değerlendirilmesi için ek bilgi ve belge talep etme hakkı
saklıdır. Bu kapsamda talebinizin değerlendirilmesi esnasında ek bilgiye ihtiyaç duyulması
halinde belirtmiş olduğunuz iletişim yöntemiyle tarafınızla iletişim kurulacaktır.

-

Talebinizin kabul edilmesi halinde, Şirketimizce talebinizin gereği yerine getirilir ve bu
durum başvuru formunda belirtmiş olduğunuz iletişim yöntemiyle tarafınıza bildirilir.
Talebinizin reddedilmesi halinde, Şirketimizce red gerekçesi başvuru formunda
belirtmiş olduğunuz iletişim yöntemiyle tarafınıza bildirilir.

Sayfa

-
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Şirketimizce talebinizin değerlendirilmesinin ardından;

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Kişisel Veri Sahibinin İletişim Bilgileri:
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
(Yabancılar için uyruğu ve
pasaport numarası veya
TCKN)
Telefon Numarası
E-Posta
Adres

Fibrobeton Yapı Elemanları Sanayi İnşaat ve Ticaret AŞ ile olan ilişkinizi belirtiniz:
(X)

Açıklama

Çalışan
Eski Çalışan
İş Ortağı
Müşteri
Tedarikçi
Ziyaretçi
Diğer

Sayfa
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KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Başvurunuza verilecek cevabın tarafınıza gönderilme yöntemini belirtiniz:
(x)

Açıklama

Adres
E-Posta
Elden Teslim
(Vekaleten teslim alınacak olması halinde
noter tasdikli vekaletname veya yetki
belgesinin sunulması gerekmektedir.)

Kişisel Veri Sahibinin Beyanı:
İşbu başvuru formunda belirttiğim bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve işbu başvuruyu
yapmaya yetkili olduğumu beyan ederim. İşbu başvuru formunda belirttiğim talepler
kapsamında, Şirketinize yapmış olduğum başvurunun KVKK 13. maddesi gereğince
değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirttiğim yöntemle bilgi verilmesini talep ederim.

Sayfa
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Adı Soyadı :
Tarih
:
İmza
:

