KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
İşbu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) ve ilgili
sair mevzuat uyarınca, Kozyatağı Mahallesi Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak No: 5/8 Kadıköy
İstanbul adresinde müesses ODAK İNŞAAT MÜHENDİSLİK MADENCİLİK SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan
“Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı
11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin kimlere, hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel
verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan
diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak
amacıyla sunulmaktadır.
Bu doğrultuda, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği
durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek,
sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
Veri Sorumlusu
Unvanı: ODAK İNŞAAT MÜHENDİSLİK MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Kozyatağı Mahallesi Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak No: 5/8 Kadıköy İstanbul
1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Odak İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, Veri Sorumlusu
sıfatıyla, başta 6698 sayılı KVKK, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun, 6585 sayılı Perakende Ticareti Korunma Hakkında Kanun ve
ilgili ikincil mevzuat ile bunlarla sınırlı olmaksızın diğer sair mevzuat kapsamında vermekte
olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini
gerektirmektedir. Müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla toplanan
mezkur kişisel veriler KVKK’ nın ilgili maddesi çerçevesinde işlenmektedir.
2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA
AKTARILABİLECEĞİ
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin
sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza ve bağlı bulunduğumuz
şirketler topluluğuna, yurt dışında mukim grup şirketlerimize ve gerekli durumlarda resmi ve
adli mercilere aktarılabilmekte olup; ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra
sağlamakta olduğumuz hizmetlere yönelik istatistiksel analizler yapılmak üzere Şirketimiz
içerisinde yer alan merkezlere, şubelere ve iştiraklerimize aktarılabilmektedir.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketin bağlı birimleri,
internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz
devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki
ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Bu doğrultuda açık rıza beyanlarının toplanması üzerine, internet sitemiz vasıtası ile elde edilen
kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel veriler işlenecek, hizmetlerimizin amaçları
doğrultusunda yasal sürelerde saklanacak ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilere aktarılacaktır.
Bu kapsamda Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda
size uygun ürün, avantaj veya kampanyalardan vb uygulamalardan yararlanabilmeniz, genel
bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu
doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Şirketimiz tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon,
kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri,
elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli
bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman
tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini
reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.
Çerezler web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan
ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız
esnada çerezler, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; kullanımı ve
ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel
verileriniz saklanmamakta olup başka uygulamalar veya kişiler ile paylaşılmamaktadır. Son
olarak ise, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş sağlığı mevzuatı ayrıca güvenlik tedbiri
amacıyla ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere şubelerimiz güvenlik nedeniyle kapalı devre video
sistemi ile izlenmektedir. İlgili kayıtlar ilişkili hizmetlerin amaçları doğrultusunda yasal süreler
içerisinde tutulmakta ve gerektiğinde Şirketimizin veri sorumlusu sıfatından doğan hukuki
menfaati nedeniyle ve kanunlarda öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler
ile paylaşılmaktadır.
4. VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;
Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal
mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir.
Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler
esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde
açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, firma uygulamaları ve
ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte,
sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin
hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
5. KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
KVKK’nın 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;
 İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 İşlenmişse bilgi talep etme,

 İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini
isteme,
 Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
 Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme hakkına sahipsiniz.
İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki
taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Kozyatağı
Mahallesi Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak No: 5/8 Kadıköy İstanbul” adresine yazılı olarak
veya info@odakgroup.com.tr e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan
haklarını kullanabilecektir.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca en
kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin
Şirketimiz için ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
tarafından belirlenecek tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

