Kişisel Verilerin Korunması
"Ziyaretçi (Internet)" Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre ASAŞ Alüminyum Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (Asaş A.Ş.) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak
tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri
sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle
yükümlüdür.
Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek
amacıyla Asaş A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi
Asaş A.Ş. web sitesini ziyaret ettiğiniz için tarafımızca Ziyaretçi (Internet) olarak tanımlanan
siz ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu
Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Asaş
A.Ş. veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Yer
Sağlayıcının Sorumluluğu’nda (Madde 4) açıkça öngörüldüğü için KVKK Md.5/2a'ya istinaden
Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri
Miktarı;
Şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden
Ziyaret Edilen Sayfa;
İletişim sayfasındaki iletişim formunu doldurmanız durumunda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
ile talep ve şikâyetlerin yönetimi amaçlarıyla açık rızanıza (KVKK Md.5/1) istinaden
Ad, Soyad, Telefon Numarası ve E-Posta Adresi
kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.
Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette
bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu
Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kumlu Sokak No.2 Asaş İş Merkezi Kavacık Beykoz /
İstanbul adresine yazılı olarak;
asas@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi
kullanarak;
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@asastr.com adresine
e-posta göndererek yapabilirsiniz.
Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel
Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"
ile ulaşabilirsiniz

ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

