
 

 

 

 

 

KVKK AYDINLATMA METNİ 

Sayın İlgili, 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel 

verileriniz Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Veri Sorumlusu/kullanıcısı 

sıfatı ile işlenecektir. 

Yeniyörük Köyü, Körkuyu Mevkii Katı Atık Depolama Alanı İnegöl/Bursa 

Vergi No: 3200297411 Kavaklıdere V.D. (Ankara) 

Mail: info@biotrendenerji.com.tr 

Telefon: 0312 441 01 19 

Fax: 0312 465 09 47 

 

Kişisel Veri 

KVKK kapsamında, 

Gerçek kişilerin; ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, 

dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da 

sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ilişkin 

ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik 

verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.  

Tüzel kişiler; sicil ve unvanları, yönetim, denetim vb. kurullar ile diğer departmanlar 

ve bu departmanlarda çalışanlar, yapılan iş, bilanço, mali güç, adres, menkul ve 

gayrimenkuller ve diğer her türlü veri kişisel veridir. 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi 

Bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 

edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 

veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. 

 

 

 

 



 

 

 

Bilgilendirme Metni Amacı 

Bu bilgilendirme, “şirketin” müşterilerinin kişisel verilerinin hangilerini, ne amaçla 

alınacağını, ne kadar süre tutulacağını, verilerin kimlere ve hangi amaçla 

aktarılabileceği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile kişisel 

verileriniz üzerindeki haklarınızı anlatmak ve açık rıza kısmında belirtilen 

hususlarda açık rıza temini amacıyla yapılmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Amacı 

Müşterilerin kişisel verileri, yasalar dahilinde mecburi/gerekli/yararlı işlemler 

gereğince muhafazası, “şirket”e ürün ve/veya hizmet tedariki için gereksinim 

duyulması, “şirket” müşterilerine sözleşmesel kapsamda hizmet vermek için 

gereksinim duyulması, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin 

sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi 

numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda 

gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi 

amaçlarla toplanıp işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 

Kişisel veri sahiplerinin, “şirket” ile sözleşmesel veya sözleşmesiz ticari ilişki kurması 

ve bu ticari ilişkinin ifası sırasında her türlü araçla sözlü, yazılı veya elektronik olarak 

verilen amaçlar kapsamında toplanacaktır. 

Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi 

Kişisel veri sahiplerinin bu verileri “şirket” ile olan ticari ilişkileri devam ettiği sürece 

veya mevzuattan kaynaklanan zorunlu süreler çerçevesinde muhafaza edilecektir. 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

“şirket” yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hukuki uyum 

süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, 

tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, 

“şirket” içi birimlere, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, 

hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı 

planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı 

veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek 

bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve 

özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve 

amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve 



 

 

“şirket” tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de 

paylaşılabilecektir. 

 

 

Kvkk 11. Madde Kapsamında Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Herkes, “şirkete” başvurarak kendisiyle ilgili; 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, 

Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, değişiklik ve silme işlemlerinin, 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, 

haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahibi bu haklarını 6698 Sayılı Kanun kapsamında kimliğinizi tevsik edici 

belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya noter kanalıyla, şirket maili 

adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da “şirket”e daha önce bildirilen ve 

sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, 

iletebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


