
         

              KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR BİLGİLENDİRME 

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

CİHAN ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşmeler ve 

yapılan iş kapsamında şirketimize bildirdiğiniz ve/veya şirketimizce temin edilen kişisel verileriniz,  6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, şirketimizce “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı 

amaç ve çerçevede işlenebilecektir. İş bu bilgilendirme 6698 sayılı yasa kapsamında zorunlu olarak yapılmıştır.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, şirketimiz ile müşteri görüşmeleri, doğrudan satış 

ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, e-mail yolu ile yaptığınız/yapacağınız teklifler, anlaşmalı internet 

siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, sosyal medya, SGK kayıtları, muhasebe kayıtları ve sair kanallar 

vasıtasıyla temin edilen kişisel verileriniz ilgili mevzuatın uygun bulması ve sağladığı zorunluluklar nedeniyle 

yasal süreler içerisinde saklanabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi 

makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, 

hukuk bürosuna, vergi dairelerine, SGK’ya, Bankacılık Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 

Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankamız yurt içi – yurt 

dışı iştiraklerine, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde 

şirketimize destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.  

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, belirtilen amaçlarla, 

Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuatlar 

sebebiyle 6698 sayılı yasa kapsamında işlenmesi zorunlu ise işlenecektir. 

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız: KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip 

işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına 

uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel 

verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel 

verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya 

silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile 

analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna 

aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız 

bulunmaktadır.  

İş bu yukarıda arz edilen bilgiler;  6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde yapılmıştır.  


