KVKK Aydınlatma Metni
Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu olan, KSB Pompa
Armatür San. Ve Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca Şirketimiz diye anılacaktır.) tarafından yönetilmekte olan web
sitesinde (www.ksb.com.tr) kullanılmakta olan kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma
yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında ilgili kişiye tanınan haklara ilişkin
olarak veri sahipleri konumundaki müşterilerimizin ve internet sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan
üçüncü kişileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
KVKK ile kişisel verilerin korunması kapsamındaki esaslar belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 6563 Sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı
Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar
öngörülmüştür.
İnternet sitelerimizden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri
uyarınca Şirketimiz tarafından işlenmektedir. Şirketimize ait olan internet siteleri çerez (cookie) kullanan sitelerdir.
Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit
edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. İnternet sitelerimizin ziyaretçilerine
daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, iş bu Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi
toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
İnternet siteleri, çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı
bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. İnternet sitelerimiz, size özel tanıtım yapmak,
pazarlama teklifleri sunmak, internet sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya
tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi
izleyebilmektedir. İnternet sitelerimiz çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı
zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka
kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
Kullanıcının bu siteyi ziyaret etmesi, gizlilik politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış
olduğunu kabul ettiği, çerez kullanımına ve kişisel verilerinin işbu politika kapsamında işlenmesine onay verdiği
anlamına gelmektedir.

İnternet Sitesi Çerezleri
Şirketimiz internet sitelerinin çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve internet sitesi/mobil uygulama kullanımınızı
kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve internet sitesi/mobil uygulama oturumunuzun
sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran
çerezleri ve internet sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
Şirketimiz internet sitelerine nereden bağlandığınız, internet sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği
görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi internet sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil
olmak üzere; internet sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. Şirketimiz internet
sitelerindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla
kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini ve/veya mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye
özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

Çerez kullanımının engellenmesi:
Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz durumunda sitedeki bazı
özellikleri kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için
tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir.

Kişisel Verilerinizin Kullanım Amaçları
1.

2.
3.

Şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında ilgili kampanya ve indirimlerden ve güncel
gelişmelerden tarafınızı haberdar edebilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilmek için adres ve diğer
iletişim için gerekli bilgileri kaydetmek,
Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri
düzenlemek,
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

4.

5.
6.
7.

Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak için, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak”
müşterilerimizin ilgilenebileceği projeler hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları
aktarmak,
Müşteri memnuniyetini artırmak,
Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı
kullanabilmek,

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, Şirketimiz gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla
yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasının sorumluluğunu
üstlenmiştir.
Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz; KVKK m. 5/1’de belirtilen, veri sahibinden açık rıza
alınması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
Bu çerçevede; kişisel verileriniz yalnızca yukarıda atıf yapılan amaçlar çerçevesinde işlenecek ve yine bu amaçlar
kapsamında; Şirketimiz çatısı altında yer alan şirketler ve gizlilik anlaşması yaptığımız yurtiçinde veya yurtdışında
bulunan iş ortakları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz bunun dışında
yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmayacak ve/veya açıklanmayacaktır.

Bilgilerin Korunması
Bu sitede, ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli
önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında,
teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.
Sitemize talep ve şikayetlerinizi iletme veya bilgi güncelleme amacıyla girdiğiniz bilgiler, diğer internet kullanıcıları
tarafından görüntülenemez.

Bilgilerin Toplama Yöntemleri, İşlenme-Aktarım Amacı ve Kişisel Veri İşlemleri
Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile
kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere; kanunen zorunlu ise veya zorunlu olmayan bazı
uygulamalar için de ayrıca izni de rica edilerek; Ziyaretçilerimizin fiziki ve sanal işletmeleri ziyaret ve iletişim
bilgileri ile aşağıda detaylı belirtilen diğer kişisel bilgileri,
Veri Sorumlusu Şirketimiz ve iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve belirlenecek (sosyal medyaonline reklam işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar (duruma göre veri
sorumluları, işleyenler ve/veya alıcı grupları) tarafından ilgili müşteri deneyimleri, tüketici hakları, müşteri/üye
hizmetleri ve bunlara ilişkin ticari-mali ve hukuki sorumluluk-yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine dair yasal
nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeleri için ve gerek ise her
türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve
kullanıcı/üyelik/müşteri bilgilendirmeleri, işlemleri ve uygulamaları yapılması amacıyla,

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki
konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
1.
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2.
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3.
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4.
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5.
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6.
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini,
yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7.
İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri
sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8.
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme.
Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi kvkk@ksb.com.tr adresine göndereceğiniz talep maili aracılığıyla
gerçekleştirilebilecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin
niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret
nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu
olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Adres: Mahatma Gandhi Caddesi No:54 GOP/Ankara, 06700
Telefon: 0312 437 11 75, Faks : 0312 437 65 37
Mersis No: 0590000360500019
İnternet Adresi: www.ksb.com.tr
KSB Pompa Armatür San. Ve Tic. A.Ş.

