KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (burada "KVK Kanunu" olarak da bahsedilecektir)
uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Selçuk DOĞAN (burada "Uygulama Sahibi" ya da
"Biz" olarak da bahsedilecektir) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Biz'im veya Biz'im adımıza hizmet
sağlayıcılarımız, ortaklarımız tarafından veya internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil
uygulamalar ve benzeri vasıtalarla yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, Biz'im ve Biz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini, Biz'im tarafımızından sunulan ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için
gerekli çalışmaların yapılması, Uygulama Sahibi tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin geri
bildirim, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve
tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, Q-Elevator (burada "Uygulama"
olarak da bahsedilecektir) ve diğer hizmetlerimizin pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin
yapılması, müşteri ilişkileri süreçlerinin gerçekleştirilmesi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
faturalama ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ilişkilerimizin sağlanması ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ile uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddeleri kapsamında sözleşmenin kurulması ve
ifası, Uygulama Sahibi'nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve veri sahibinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Uygulama Sahibi'nin meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve gerekli olduğu ölçüde kanuna ve tali düzenlemelere uygun
olarak işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞILDIĞI

Gerekli kişisel verileriniz, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Biz'im yurt içi ve/veya yurt dışında
bulunan iş ortaklarımız, servis sağlayıcılarımız ile paylaşılmaktadır. Ayrıca Uygulama veya diğer
1/3

hizmetlerimiz kapsamında aynı şirket kodu çatısı altında birbiriyle etkileşimi olarak herhangi bir
hizmetimizi kullanan her bir Uygulama Kullanıcısı (burada "Kullanıcı" ya da "Siz" olarak da
bahsedilecektir) ile diğer kullanıcıların yanlızca hizmetin verilebilmesi için paylaşılması zorunlu olan
bazı kişisel verileri paylaşılmaktadır.

Dolayısıyla Biz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile ve tabi
olduğumuz mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmemizin yanı sıra Siz'e daha iyi
hizmet verebilmek amacı ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu'nda belirtilen şekilde
işleyebileceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNETİMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Biz'im tarafımızdan farklı yollarla (yazılı, email veya ilgili internet siteleri ile
elektronik ortam üzerinden) ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek
amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu'nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin "KİŞİSEL
VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ" ve "İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERLE VE NEDEN
PAYLAŞILDIĞI" bölümlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU'NUN 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin Korunması metinlerinde
aşağıda düzenlenen yöntemlerle Biz'e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Biz'im tarafımızdan belirlenen tarifedeki ücret
alınacaktır. Bu kapsam kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir.

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
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- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 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

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusu'na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ'de yer alan asgari bilgileri içeren başvuru talebinizi konuya ilişkin ek bilgi ve belgeler ile
info@q-elevator.com email adresine elektronik posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.
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