
                   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri 

sorumlusu olarak Parima Ofis Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu Sokak No:8/73 Zeytinburnu, 

İstanbul adresinde mukim Şirketimiz Platform Aracılık ve Danışmanlık LTD ŞTİ. tarafından aşağıda 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

 

Total ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; 

 

Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı,  vergi kimlik numarası; 

İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt 

sistemi kayıtları; 

Araç Bilgileriniz: plaka numarası ve Aracın kullandığı akaryakıt cinsi  

Müşteri Takip Bilgileriniz: müşteri numarası, müşteri işlem bilgileri; 

Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; ses kayıtları, 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

 

Platform ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla 

işlenmektedir. 

 

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 

• Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri bilgilerinin sisteme yüklenmesi, 

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

• Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, 

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

• Aylık Muhtasar Beyannamesi hazırlanması, 

• Talep ve şikâyetlerin takibi sürecinin yürütülmesi, 

• Muhtelif konularda şirketi temsil etmek üzere üçüncü kişiler (avukat, gümrük müşaviri, şirket 

personeli, mali müşavir, çevre danışmanı) adına vekâletname düzenlenmesi, 

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin takibinin sağlanması, 

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, 

• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 



• Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, 

• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri 

kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi 

kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz 

üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, 

Şirketimiz pay sahiplerine, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti 

sağlayıcılara aktarılabilecektir. 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri 

faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz 

tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve 

ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları 

politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan 

kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin 

belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, 

hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari 

faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.ortakplatform.com.tr internet 

adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Platform Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir 

 

• 6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız 

bulunmaktadır. 

 

• 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, 

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu 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. 

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

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

 

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile 

yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun 

yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce 

bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

platformaracilik@hs03.kep.tr.001 adresine iletebilirsiniz. 

 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul 

edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde 

sonuçlandırılacaktır.  


