KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Aunde Teknik (“Aunde”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işliyor, aynı
zamanda kanunlarda öngörülen idari ve teknik tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması
için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme
süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.
Bu metinde yer alan tanımlar:
• KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
• Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişi
• Site Kullanıcıları: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler
• Site: www.aundeteknik.com
Kişisel verileriniz, Aunde tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;
•
•
•
•
•

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlenecektir.
Aunde tarafından Site Kullanıcıları’na ait alınan kişisel veriler aşağıdaki gibidir;
KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

BU KAPSAMDA ALINAN KİŞİSEL VERİ TİPLERİ

Kimlik Verisi

Ad soyad bilgisi

İletişim Verisi

E-posta adresi

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, IP adresi

Diğer Veriler

İletişim içeriği

Aunde; kişisel verilerinize, iletişim sekmesi üzerinden, Site’nin kullanımı sırasında tamamen
ve kısmen otomatik olan yollar ile erişmektedir.
Bize ulaştırmış olduğunuz;

•

•

Kimlik, iletişim ve diğer veriler kategorilerinde yer alan bilgileriniz; KVKK’nın 5/2-f
maddesi kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek koşuluyla ve Site
üzerinden bize ulaşabilmeniz amacıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu
olması,
İşlem güvenliği verisi kategorisindeki bilgileriniz; KVKK’nın 5/2-a ve 5/2-ç maddeleri
kapsamında 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
uyarınca açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi

hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.
İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

AMAÇLAR

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Diğer
Veriler

Müşteri ilişkileri yönetimi
süreçlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği Verisi

Yasal yükümlülüklerin yerine
getirilmesi

KVKK MADDESİ
5/2-e, 5/2-f
5/2-a, 5/2-ç, 5/2-e

Kişisel verileriniz;
•
•
•
•

Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü
kişilere,
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
Talep ve şikayetleriniz doğrultusunda hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla grup
şirketlerimize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi
sair resmî kurumlara

taleple sınırlı olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilmiş KVKK’nın
5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde, ayrıca gerekli olması halinde açık
rızanıza başvurularak aktarılabilmektedir.
İşlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklar kapsamında
taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza,
mobil imza ya da daha önce belirttiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da
uygulama vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

