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AYDINLATMA METNİ 

Konfida Tekstil San.Tic.A.Ş. ( “Konfida” yada “Şirket” ) ile müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde 

olduğu diğer gerçek kişilere ait paylaşılan, kişisel verilerin güvenli şekilde tutulması  ve  6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri 

uygulamaktadır. Şirket, KVK kanunu ilkeleri doğrultusunda,“Aydınlatma Metni” içeriğinde her zaman 

değişiklik yapabilir. 

Konfida Tekstil San.Tic.A.Ş. , kişisel verileri hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle 

topladığını, elde edilen verileri nasıl işlediğini, veri güvenliğini hangi yöntemlerle sağladığını,  

başlıklar altında sunar. 

➢ Tanımlar ; 

 

✓ Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,  

✓ Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 

edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 

türlü işlemi,  

✓ İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,  

✓ Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan 

rızayı,  

✓ Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,  

✓ Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,  

✓ Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,  

✓ Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,  

✓ Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 

sistemini,  

✓ Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri 

işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,  

➢ Veri Sorumlusu ; 

 

Veri sorumlusu,kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade 

eder. Kanun kapsamında Konfida Ambalaj Tekstil San.Tic.A.Ş. veri sorumlusu olarak kabul 

edilmektedir. 
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➢  Kişisel Verilerin Toplanması & İşlenmesi  Amacı ; 

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması,devralınması,elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması yada kullanılmasının 

engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi 

olarak kabul edilmektedir.Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme,yok etme 

ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet 

kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir. 

Konfida Ambalaj Tekstil San.Tic.A.Ş. , hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,  

işlendikleri amaçla bağlantılı,  sınırlı, ölçülü,  belirli, açık ve meşru amaçlar için,  doğru ve 

gerektiğinde güncel olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli 

görülen süre kadar muhafaza ederek, kişisel verileri,  KVK  Kanununun Madde 5 ve Madde 

6 da belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlemektedir. 

 

➢ Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepleri ; 

 

Konfida Ambalaj Tekstil San.Tic.A.Ş.,  farklı kanallarla ve değişik hukuki sebeplere 

dayanarak,  internet sitesinde,  çağrı merkezlerinde, ofislerde, sosyal medya mecralarında, 

mobil uygulamalarda;  yazılı, sözlü, görsel, elektronik ve benzeri vasıtalarla,  kişisel verileri 

toplayarak işlemektedir. Buna göre kişisel veriler; 

✓ Fiziki yada sanal ortamda, teklif vermek, öneri-şikayet bildirimi yapmak, iş başvurusun da 
bulunmak gibi amaçlar için kullanılan sözlü, yazılı ve elektronik olarak verilen dilekçe, 
kartvizit, iş başvuru formu, özgeçmiş (cv), teklif aracılığıyla, 

 
✓ Fiziki yada sanal ortamda, internet sitesi ve ofislerde öngörülen formlarda isim-soyisim, e-

posta adresi gibi bilgiler ile birlikte, kullanıcı adı,parola veya şifre kullanılarak giriş yapılan 
sayfalar ve formlar aracılığıyla, 

 
✓ Blog, web sitesi, bilgilendirme yazıları, özgeçmiş (cv), adres, e-mail adresi, telefon 

numarası gibi kişisel verilere ulaşma imkanı sağlayan, kamuya açık veri tabanları, 
paylaşıma açık web siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, 

 
    toplanmakta  ve  KVK  Kanunun 4. , 5.  ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir. 
 
➢ Kişisel Verilerin Paylaşılması ; 

 

Konfida Ambalaj Tekstil San.Tic.A.Ş., müşterileri, çalışanları  ve ilişki içinde olduğu diğer 

gerçek kişilere ait paylaşılan kişisel verileri, ilgili kişinin açık rızası ile yurt içi ve yurt dışında 

3. şahıslarla  paylaşabilmektedir. Açık  rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verileri,iş 

ortakları,hissedarlar,iştirakler,dış hizmet sağlayıcıları,kanunen yetkili kamu kurumları ve özel 

hukuk kişileri ile  KVK Kanun’un  8.  ve 9.  maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak 

paylaşabilmektedir. 
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➢ İlgili Kişinin Hakları ; 

 

KVK Kanunu kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Bu nedenle,  

kanunda kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmek için “ilgili kişi” ifadesi kullanılmıştır. 

          Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak 

kendisi ile ilgili; 

✓ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

✓ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

✓ Kişisel verilerinin 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, 

✓ Kişisel verilerin silinmesini  veya yok edilmesini isteme, 

✓ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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. 

Bu kapsamda ilgili kişilerin, KVK  kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri 

sorumlusuna iletmeleri zorunludur. KVK  kanunu, kişisel verilerin korunması kapsamındaki 

başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları 

kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol tüketilmeden Kurula 

şikâyet yoluna gidilemez. 

➢ Ulaşım Kanalları ; 

 

✓ Organize Sanayi Bölgesi, Turuncu Cad. N: 5 Nilüfer/BURSA  Yerleşim Yeri 

✓ 224-411 21 15 Santral   224-411  11 13 Faks 

✓ www.konfida.com  İntenet Sitesi 

✓ elif.kahraman@konfida.com E-Posta 

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu öncesinde, yukarıda 
açıklanmış yollar yada farklı şekiller de, hukuka uygun olarak edinilmiş kişisel veriler de bu 
belgede belirtilen koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

http://www.konfida.com/
mailto:elif.kahraman@konfida.com

