KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Yapı Merkezi Holding A.Ş. ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş (“Şirket”) olarak başta temel hak ve
özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin
sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Bu
doğrultuda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel
verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işliyor ve
koruyoruz.
Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel
verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ofisleri, e-posta ve benzeri
vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Bunun yanında şirketimize ait işbu web
sitesini ziyaret ettiğiniz zaman Şirketimiz, doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi vermeniz istenen yerlerde
size dair kişisel bilgileri toplayabilir.
Şirketimiz bu kişisel verileri sadece, ihtiyaç duyduğu amaçlara uygun olarak kullanır ve toplanan kişisel
verilerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca korunmasını sağlar.
Toplanan kişisel verileriniz temel olarak Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin
hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari
operasyonlar, Şirket ofislerinin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, değerlendirme/şikayet
yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
talep ettiğiniz hizmetin sunulması, değişiklik, bilgilendirme, kullanım, bakım, pazarlama ve istatistik
hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek amaçlarıyla işlenmektedir.
Ayrıca, internet sitesinde kullanılan çerezler (cookie) ile de kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
Çerezlerin kurulmasını tarayıcı ayarlarınızı buna uygun biçimde yaparak önleyebilirsiniz. Bu tüm
hizmetleri tam kapsamıyla kullanamamanıza neden olabilir. Sayfamızda çerezlerin kullanılmasıyla ilgili
daha fazla bilgi için lütfen internet sitesinde yayınlanan Çerez Politikamıza başvurun.
Toplanan kişisel verileriniz temel olarak yukarıda bahsedilen amaçlarla KVKK’ya uygun bir biçimde
yurt içinde kurulu Yapı Merkezi Grup Şirketlerine, ilgili resmi kurum ve kuruluşlara, hizmet aldığımız
firmalara, müşterilerimize, tedarikçilerimize ya da diğer üçüncü kişi iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı
bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi
çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verileriniz KVKK’nın 5/2. Maddesi altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde
işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:
-

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,

-

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
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Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme
amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak
silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
Şirketimizin işlediği kişisel verilerle ilgili KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı nasıl
kullanabileceğinize ilişkin detaylı bilgiye www.ym.com.tr adresindeki Kişisel Verilerin Korunması ve
Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
Şirketimiz gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek
için Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda önceden haber vermeksizin değişiklikler
yapma hakkını saklı tutar. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapılması
durumunda, değişen politika internet sitemizde ilan edilecektir.
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