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KÜÇÜKER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş -   

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni  

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, 

Küçüker Tekstil San. Ve Tic. A:Ş.  tarafından alıcılarına ve satıcılarına ait kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile 

hazırlanmıştır.  

  

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere sitenin sağ 

altında yer alan Küçüker Tekstil San. Ve Tic. A:Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikası’ndan erişilebilmektedir. 

 

1- VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Küçüker 

Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.  (“Küçüker Tekstil” ya da “Şirket” şeklinde adlandırılacaktır.) 

olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; 

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, 

saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, 

işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 

• ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; 

• işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü şekilde, 

• tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en 

güncel halini koruyarak, 

• kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, 

kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 

KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere 

aktarılabileceğini, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair 

şekillerde işlenebileceğini bildiririz.  

 

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Sizler tarafından iletilen kişisel veriler tarafımızca işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak 

üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir Bu veriler örnek kabilinde 

olup şirket tarafından genişletilebilir.  

➢ Kimlik Verisi  

Ad, soyadı, , pasaport verileri, pasaport sureti, imza 

➢ İletişim Verisi 
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Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri, (dahili telefon 

numarası, kurumsal e-posta adresi, işyeri adres bilgisi) 

➢ Finansal Veri 

Banka hesap cüzdanı, IBAN bilgileri, banka müşteri numarası ve hesap bilgileri, Vergi 

numarası ve vergi dairesi bilgileri, e-fatura bilgileri 

➢ Görsel ve İşitsel Veri 

Uzaktan yapılabilecek görüşmeler neticesinde görüntü kayıt cihazları vasıtasıyla toplanan, 

kamera kayıtları ve fotoğraf 

  

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

 

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin 

beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi 

ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan 

ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri 

tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması 

ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması 

ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve 

ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir. 

  

4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM 

AMACI 

 

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün 

ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre 

özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin 

planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri 

faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş 

süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 

ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin 

yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve 

Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini 

amaçları doğrultusunda Küçüker Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ve Grup Şirketleri, Şirket’in iş 

ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel 

hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.      
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5- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik veya fiziki ortamda toplanabilmektedir. Yukarıda 

belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma 

Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.      

  

6- VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,  

➢ 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, 

➢  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,  

➢ 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.  

  

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından kucuker.com adresinde yer alan Küçüker 

Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen 

yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme 

hakkı saklıdır. 

 


