KVKK Aydınlatma Metni

BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş.

Bu Veri Koruma Beyanı, veri sorumlusu olarak Şerifali Mah. Beyit Sk. No: 52/1, 34775 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş.’nin (“Belimo”) kişisel verilerin işlenmesine yönelik
süreçlerinin kapsamını, amacını ve yöntemlerini açıklar.
İnternet sitemizde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiye ulaşmak için Çevrim İçi Veri Koruma
Beyanımıza şu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz: Çevrim İçi Veri Koruma Beyanı.
Kişisel verilerin Belimo Cloud alanında işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakabilirsiniz:
Belimo-Cloud Gizlilik Politikası.
Kişisel verileri işlerken, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun
olarak hareket ediyoruz.
Gizli verilere erişimi olan tüm çalışanlarımız gizlilik yükümlülüğüne tabidir ve buna uygun bir gizlilik sözleşmesi
imzalamıştır.

1. Kişisel veri nedir?
Kişisel veriler, belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili bilgilerdir. (hitap şekli, unvan, ad, soyadı, doğum
tarihi, adres, e-posta adresi veya kişiler hakkında çıkarım yapılmasını sağlayan çeşitli özellikler vb., aşağıda
ayrıntılı olarak açıklanacaktır).

2. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanaklar ve toplama
yöntemi.

Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası: kişisel verilerle ilgili işleme prosedürleri için, ilgili kişilerden onay almamızı
gerektiren (ör. Şahış olmanız durumunda E-bülten göndermek için) ilgili yasal dayanaktır.
Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendi: bir sözleşmenin yapılabilmesi için gereken kişisel verilerin işlenmesine yönelik yasal dayanaktır. Bu, sözleşme öncesinde gereken koşulların sağlanmasına yönelik
prosedürlerin gerçekleştirilmesi için de geçerlidir.
Kanun’un 5 maddesinin 2. fıkrasının a ve ç bendi: şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün (örneğin
veri saklamaya ilişkin yasal yükümlülükler) yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu
durumlara ilişkin yasal dayanaktır.
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Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının d bendi: İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (örneğin:
kartivizitler aracılığıyla toplanan kişisel veriler).
Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi: temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketimizin
meşru menfaatlerin korunması için gereken veri işlemesine ilişkin yasal dayanaktır. Bu, aşağıdakilerin de dahil
olduğu birtakım veri işleme uygulamalarını etkiler:
■

Verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesine onay verdiğiniz sürece pazarlama verileri

■

Ürün ve hizmetlerin daha fazla geliştirilmesine yönelik ölçütler

■

Hukuki ihtilaflarda savunma ve yasal hak talebinde bulunma

■

BT güvenliği ve BT faaliyetlerinin garantisi

■

Fiziksel güvenliği sağlamak ve kanıt toplamak için güvenlik kameraları

■

Fiziksel güvenliği sağlamak ve kanıt toplamak için erişim kontrolü

■

Belimo’da risk yönetimi

İşbu Veri Koruma Beyanı’nda açık rızanıza tabi olduğu belirtilen durumlar hariç olmak üzere, diğer yasal
dayanakların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplama Yöntemi:
Kişisel verileriniz işitsel, elektronik, yazılı olarak veya tarafımıza iletmiş olduğunuz kartvizitleriniz aracılığıyla
toplanmaktadır.

3. Kişisel verileri işleme amaçlarımız neler?

3. 1. Müşterilerle veya tedarikçilerle sözleşme başlatmak ve / veya sürdürmek
Toplanan kişisel veriler
Şirket (şahış şirketi ise), Hitap Şekli, Ad, Soyadı, Şirket Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi (gerekirse).
Sözleşmeleri imzalamak ve fatura kesmek için fi kotasyonları ve teklifllerin derlenmesi ve alınması/verilme- si
için gereken veriler.
Toplanacak verilerin kullanılma amaçları, ilgili sözleşmenin esas içeriğine yöneliktir ve hem sözleşme öncesi
amaçları hem de sözleşme amaçlarını içerir. Bu koşullar, Belimo tarafından ücretli veya ücretsiz olarak sunulmasından bağımsız olarak yazılımın indirilmesi ve yazılım güncellemelerinin sağlanması halinde geçerlidir.
Şirketle aranızdaki iş ilişkisinin sona ermesi halinde kişisel verileriniz, veri saklamaya ilişkin yasal bir yükümlülük söz konusu olmadığı sürece silinecektir.

3. 2. Kişi ve ürün sorgulama
Toplanan kişisel veriler
Şirket (şahıs şirketi ise), Hitap Şekli, Ad, Soyadı, Şirket Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi (gerekirse).
Verileri, Bölüm 1.3.1 uyarınca sözleşmenin yapılabilmesi ve kişi ve ürün sorgulamalarının yürütülebilmesi için
kullanıyoruz.
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Kişi sorgulama işlemi tamamlandıktan sonra, veri saklamaya ilişkin yasal bir yükümlülük söz konusu değilse
kişisel veriler silinecektir.

3. 3. Pazarlama amaçları ve bültenler doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi
Toplanan kişisel veriler
Şirket(şahıs şirketi ise), Hitap Şekli, Ad, Soyadı, Şirket Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi (gerekirse).
Pazarlama amaçları doğrultusunda bize sözlü, yazılı veya elektronik olarak sağladığınız kişisel verileri de işliyoruz. Bu, kişisel gerekliliklerinize yönelik ürün ve hizmet teklifleri hazırlayarak size bireysel danışmanlık sağlamak, bülten göndermek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kişisel verileriniz kullanılır.
Kişisel verilerinizin, pazarlama amaçları doğrultusunda size özel olarak işlenmesini genel kapsamda veya belirli kanallar kapsamında reddedebilirsiniz. Bu tür bir beyanda bulunmanız halinde, sizinle pazarlama amaçları
doğrultusunda iletişime geçilmez. Öte yandan, geçerli hizmetlerimizden bir veya daha fazlasını kullanıyorsanız ilgili hizmeti size sunmaya devam edebilmemiz için verileriniz veri tabanımızda saklanır ve ticari işlemler
doğrultusunda kullanılır.

3. 4. Başvuru sahibine ait verilerin işlenmesi
Toplanan kişisel veriler
Başvurunuz için gönderdiğiniz belgelerde kendinize ilişkin olarak bize sunduğunuz tüm beyanlar.
Bize bir başvuru yapar ve sonrasında işe alınmazsanız veri saklamaya ilişkin yasal bir yükümlülük söz konusu
olmadıkça kişisel verilerinizi sileriz.

3. 5. Diğer amaçlar
Kişisel veriler, aşağıdaki kısa listede yer alan durumlarda da kullanılabilir. Bunlar; sözlü, yazılı veya elektronik
olarak bize sağladığınız kişisel verilerle ilişkilidir:
■

Danışma faaliyetleri (örneğin planlama bürolarıyla ve mimarlarla yapılan projelerde)

■

Üniversite irtibatları (ör. araştırma projelerinde iş birliği yapmak için)

■

Dernek faaliyetleri (ör. standartlar komitesi)

■

Faaliyet hazırlıkları ve organizasyonlar

Sizinle şirket arasındaki ilişki sonlanırsa veri saklamaya ilişkin yasal bir yükümlülük söz konusu olmadıkça
kişisel verilerinizi sileriz.

4. Kişisel verilerin paylaşılması.
Tüm verileri şirketimize ait sunucularda ve elektronik formatta saklıyoruz. Kişisel verilerinizi Bölüm 1.3’de belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için şirket merkezimize, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştiraklerimize,
iş ortaklarımıza, yetkili kurum ve kuruşlara ve bulunduğunuz ülkedeki yetkili satış ortaklarımıza iletebiliriz.
Kişisel verileriniz, talebinizin işlenmesi için hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılabilir. Hizmet sağlayıcılarımızı dikkatli bir şekilde seçeriz ve hizmet sağlayıcılarımızın, verilerinizi yalnızca bizim işlediğimiz şekilde işleyeceğini
sözleşme vasıtasıyla güvenceye alırız. Google Analytics tarafından toplanan kişisel veriler ABD’de saklanır.
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5. Otomatik karar verme.
İlişkilerin meşrulaştırılması ve yürütülmesi kapsamında Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (“GDPR”) 22. maddesi
uyarınca otomatik karar verme mekanizması kullanmamaktayız.

6. İlgili kişilerin hakları.
Şirketimize yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer
yöntemlerle diğer yöntemlerle başvurarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen haklarınızı
kullabilirsiniz;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.
Yukarıdaki haklarınıza ek olarak, uygun görülmesi halinde veri taşınabilirliğinden yararlanma hakkınız vardır.
Bu haklar, veri saklamaya yönelik yasal bir yükümlülük veya Belimo’nun uygulamalarını engelleyebilecek diğer
makul çıkarlar söz konusu olmadıkça geçerlidir. Ayrıca, uygun olması halinde Kanun’daki şartlar dahilinde
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na şikayette bulunabilirsiniz.
Daha önce kişisel verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekme hakkınız vardır. Bölüm
1.8 uyarınca ilgili iletişim adresine hak talebi bildiriminde bulunabilirsiniz.

7. Teknik ve kurumsal tedbirler.
Kişisel verilerinizi korumak için uygun teknik ve kurumsal tedbirler alıyoruz.

8. İletişim bilgileri.
BELIMO Turkey Otomasyon A.Ş.
Şerifali Mah. Beyit Sk. No: 52/1
34775 Ümraniye / İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 266 3200
E-mail: info@belimo.com.tr
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