
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri

sorumlusu olarak SNI TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. (‘’SNI’’ veya “Şirket”) tarafından

aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan demo talebinde bulunan website ziyaretçisinden elektronik

ortam aracılığıyla, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel

veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen

kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli

olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis

etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi

için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

III. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Ziyaretçi Kimlik Bilgisi Ad-Soyad

İletişim Bilgisi E-posta Adresi

Hukuk İşlem ve Uyum Bilgisi İnternet Trafik/Log
Kayıtları

IV. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda

sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

● Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi,

● Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,

● İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi,

özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,

● Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile

kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,

● Ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin

verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi,
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● Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,

● Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,

● Ürün demolarının sağlanması,

● Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin

yürütülmesi,

● Ziyaretçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası

● Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

● İş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi

V. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli

veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye

özen göstermektedir. Ürün demo talepleri süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital

altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel

verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların

yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla, iştiraklerimiz ve bağlı

ortaklıklarımızla, topluluk şirketleriyle, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin

sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla özel iş

ortaklığımızın olduğu SNI BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketi ve

hissedarlarıyla; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet

sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan

iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya

kuruluşlar ile üçüncü kişilere, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel

olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak

aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

VI. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi

kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin

amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin

düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@snitechnology.net ile
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iletişime geçebilir veya https://snitechnology.net/kvkk adresinde yer alan formu

kullanabilirsiniz.
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