POLYNOM TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR YAZILIMLARI BİLİŞİM DAN. VE SAN. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ‘Veri Sorumlusunun
Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olan POLYNOM TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR
YAZILIMLARI BİLİŞİM DAN. VE SAN. A. Şirketi’nin ilgili kişileri (diğer ifadeyle ‘veri sahiplerini’) veri sorumlusunun
kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin
toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci
maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın
10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?
Gerçek kişilere ait olan her türlü özel bilgi, kişisel veridir. Telefon numarasından araç plakasına,
hobilerinden sağlık bilgilerine kadar, kişiyi direkt olarak ya da dolaylı yoldan belirlenebilir kılan her tür bilgi, kişisel
veri kapsamındadır. Bu bağlamda tarafınızın açıkça izni olmadıkça kişisel verilerinizin bir başkası tarafından
alınması ve işlenmesi mümkün değildir. Kişisel verilerinizin alınabilmesi, aktarılabilmesi ve işlenebilmesi için
tarafınızın açıkça onayı gerekmektedir. İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerinize ilişkin yaptığımız tüm
açıklama ve bilgilendirmeler özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsar mahiyettedir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a)
bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü
maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak
tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Polynom Teknoloji ‘veri sorumlusu’ olabilir. Bu bağlamda veri
sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Polynom Teknoloji’dir. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki
gibidir.
POLYNOM TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR YAZILIMLARI BİLİŞİM DAN. VE SAN. A.Ş.
Adres: Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No: 74/8,34357, Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon: 0850 803 31 92
E-Posta: info@polynomtech.com

VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI
Yukarıda izah olunan hükümler uyarınca veri sorumlusu Polynom Teknoloji’dır. İşbu sıfat altında
Polynom Teknoloji kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle Aydınlatma Metninde kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli
kişisel verilerin kanunda öngörülen sınırlar dahilinde ve kanuna uygun olarak işlediği konusunda veri sahiplerini
bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.
İşbu aydınlatma yükümlülüğü ile Polynom Teknoloji veri sorumlusu sıfatı altında bazı yükümlülükler
üstlenmiştir. Bu bağlamda yükümlülükleri; veri sahiplerini kişisel verileri işleme amaçları, kişisel verilerin
aktarılması ve aktarma amaçları, kimlere aktarımın yapılabileceği, veri sahibi tarafından yöneltilen güncelleme,
silme, anonimleştirme gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesinde ki haklar uyarınca bilgilendirmek
ve kişisel verilerin toplanma amaçları, ilkeleri ve hukuki dayanaklarını belirlemek şeklindedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN POLYNOM TEKNOLOJİ TARAFINDAN İŞLENME AMAÇLARI
•
•
•
•
•
•
•

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanunun
ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Kanun çerçevesinde Polynom Teknoloji olarak veri işleme amaçlarımız;
Veri güvenliğinin sağlanabilmesi;
Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi;
Şirket içi politikalarımızın hedeflerine ulaştırılması ve böylelikle siz müşterilerimizin memnuniyetinin
arttırılabilmesi;
Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak;
Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve
diğer idari bilgileri göndermek;
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde faydalanabilmesi;

•
•
•

Değişen-gelişen ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanın
yapılabilmesi;
Anket ve duyurularımız;
Şirketimiz hakkında önemli bilgilendirmeler;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

•
•
•
•
•
•

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
Doğru ve gerektiğinde güncel
Belirli, açık ve meşru amaçlar için
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine
uygun olarak işlemeyi;
Polynom Teknoloji olarak ilke edindik.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVKK’ un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları çerçevesinde;

•
•
•
•
•
•

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız,
danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat
işlemleri için ilgili bankalarına,
Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden
kamu kurum ve kuruluşlarına,
Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk
büroları ve diğer danışmanlara,
KVKK’ un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında
bulunan topluluk şirketlerimize,
Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve
idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK 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,
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.
Yukarıda izah olunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu
Aydınlatma Metninde belirtilen usul çerçevesinde Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz Polynom
Teknoloji tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi
tarafından yapılmak zorundadır. Polynom Teknoloji sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate
alacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri

Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden
talep edilebilecektir.

•
•
•

Şahsen başvuru ile,
Noter vasıtasıyla,
Başvuru sahibince info@polynomtech.com adresine gönderilmek suretiyle
tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Başvuru formu için buraya tıklayınız.

