6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ VE İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
Sayın ilgili, HOTBUT™ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat
uyarınca, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına özen göstermekteyiz.
İşlenen Veri Kategorileri
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki
sebepler kapsamında şirketimizle olan iletişim, işlem, çağrı merkezinde tutulan ses kayıtları, hukuki
işlem bilgileri, açık adresler ve finansal bilgiler; online satış veya aylık yemek faturası işlemlerinde
kimlik/vergi numarası, kredi/banka kartı bilgileri gerekli güvenlik önlemleri alınarak işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz,


Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,



Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,



Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması
ve/veya icrası,



Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere dair kurulum, montaj ve demontaj gibi her
türlü faaliyetinizin organize edilmesi ve denetlenmesi,



Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,



Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi,



İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,



Şirketimizden bilgi yahut ürün demosu talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,



Ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası,



Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,



Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,



Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların
düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi,



Tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi,



Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası,



Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi,



Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,



Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,



Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2)
maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki
sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Toplama yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5
(2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle
sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:


İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile
iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya
platformları üzerinden irtibata geçilmesi.



Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, eğitim ve etkinlik faaliyetlerinde
iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.



Sizin ve/veya bayi, yetkili servis temsilcilerimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik
ortamda iletilmesi.



Çağrı merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının alınması.



Araç içi veya bayilerde bulunan kamera sistemleri aracılığıyla görüntü kaydı alınması.
(DVR/NVR kamera bulunan merkezimiz ve/veya bayilerimizde ürün/hizmet teslimi
durumunda)



Paket servis araçlarında bulunan araç takip sistemleri, akıllı telefon ve/veya akıllı saat
üzerinden anlık konum verisi elde edilmesi. (Paket servis elemanlarına akıllı saat verilmesi
durumunda)

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık
rızası aranmaksızın aktarılacaktır:


Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin
yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler; takip ve
tahsilat hizmetleri alanındaki çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde
birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir.



Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü
çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.



İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya
talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.



Sözleşmenin ifası kapsamında montaj ve demontaj taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla
yetkili servis ile paylaşılabilecektir.



KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili
taleplerinizi tercihen aşağıda EK 1’de yer alan bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11.
maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ gereğince, çıktısını alarak imzalı şekilde,


HOTBUT™ markasıyla hizmet veren herhangi bir bayimize getirerek



(varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@hotbut.com.tr adresine elektronik posta
göndererek veya telefon numaranız üzerinden merkezimiz/bayilerimize ait, telefon
numarasına bağlı olarak çalışan uygulamalar (MMS, Whatsapp, BİP, Telegram vb.) aracılığıyla
gönderebilirsiniz.

Şirket Yetkilisi: Uğur Orhan İŞLER
MERSİS: 2134415828800017
E-posta: info@hotbut.com.tr

EK 1
A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad:
Soyad:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres:

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
□

Çalışan Adayı

□

İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi, Yetkili Servis vb.)

□

Mevcut Çalışan

□

Müşteri

□

Eski Çalışan

□

Diğer: ……………………………………….

Şirketimiz ile iletişimde olduğunuz Departman / Birim: …........................................................................
İletişim Konusu:
..................................................................................................................................................................
□

Eski Çalışanım

Lütfen Şirketimizde çalıştığınız yılları belirtiniz:

□

Müşteriyim

□

Çalışan Adayıyım (İş Başvurusu Yaptım)

Lütfen Şirketimize başvuru yaptığınız tarihi
belirtiniz:

□

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen kayıtlı bilgilerinizi ve ilgili bayimizi belirtiniz: Lütfen çalıştığınız firmayı ve pozisyon bilgisini
belirtiniz.

□

Diğer:

C. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□

Elden teslim almak istiyorum.

□

Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime veya telefonuma cevap
verilmesini istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut
olması ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)
İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen
kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde
cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından
kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı veya
sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte
olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması
halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden
dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin;
Adı / Soyadı

:

Başvuru Tarihi :
İmza

:

