NFB MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK AŞ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); kişisel verilerin
işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri

ile

uyacakları

usul

ve

esasları

düzenlemek

amacıyla

düzenlenmiştir.
Kişisel verilerinizin NFB Mühendislik Müşavirlik AŞ. tarafından ne şekilde
işlendiğine ilişkin bilgiler aşağıda başlıklar altında sunulmuştur.
1. Veri Sorumlusu:
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;
veri sorumlusu olarak Ankara Ticaret Sicilinde kayıtlı Ehlibeyt Mah. Ceyhun
Atuf Kansu Cad. Bayraktar Center G/Blok No: 114/5 Çankaya/Ankara
adresinde bulunan NFB Mühendislik Müşavirlik AŞ. tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Veri Sorumlusu sıfatıyla NFB Mühendislik Müşavirlik AŞ.’ye vermiş
olduğunuz kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı
kalınarak

kaydedilebileceğini,

saklanabileceğini,

güncellenebileceğini,

mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceğini,
devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde
işlenebileceğini belirtmek isteriz.
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması;
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 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
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3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması;
Şirketimizin

insan

kaynakları

politikalarının

yürütülmesinin

temini;

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerin in belirlenmesi ve
uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza,
iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, internet sitemiz, insan kaynakları
departmanımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşter i
ziyaretleri formları, hizmet veya şikayet bildirimleri, güvenlik ile ilgili formlar
gibi

farklı

kanallarla

ve

farklı

hukuki

sebeplere

dayanarak;

ticari

faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu toplanan kişisel
verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3.
maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan
Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara
sahiptir. Buna göre:
•

Kişisel verilerinizin 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,
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•

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•

Kanun’a 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

•

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda
buna itiraz etme,

•

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.nfb.com.tr
adresinden ulaşabileceğiniz NFB Mühendislik Müşavirlik A.Ş. Veri Sahibi
Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.
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 Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’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,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks
numaranızın,
e) Talep konunuzun,
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bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya
eklenmesi gerekmektedir.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir
maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
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