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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun
("KVKK") 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla
PAGETEL SİSTEM MÜH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
(Kısaca Şirket) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri
işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve
aydınlatmak isteriz.
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve
Hukuki Sebebi
Tarafınıza ait kişisel veriler Ad-Soyad, Araç Plakası,
İletişim adresi, Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt
bilgileri, Kamera kayıtları v.b., Kişisel sağlık bilgileri,
İmza, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve PAGETEL
SİSTEM MÜH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi
Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Acil Durum
Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği
Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin
Yürütülmesi,
Erişim
Yetkilerinin
Yürütülmesi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş
Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yönetim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği
Faaliyetlerinin
Yürütülmesi
gibi
amaçların
gerçekleştirilmesi için Hard Copy, Belge Yönetim
Yazılımı, Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi, Excel
Programı, Muhasebe Programı, Server, Şifreli Dosya
yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla,
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6.
Hükümlerine uygun olarak; Hukuki Yükümlülüğün Yerine
Getirilmesi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri,
Kanunlarda Öngörülmesi, Sözleşme İmzalanması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere
uyulmaktadır:
 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olma,
 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme
amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet
sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasından
ulaşabilirsiniz.
2. Kişisel Verilerin Aktarılması
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Pursuant to the article 10 of the Protection of Personal
Data Act (“PPDA”) No. 6698 and the Communiqué
Concerning the Procedures and Rules to Be Complied
with in the Fulfilment of the Obligation of Clarification,
we, PAGETEL SİSTEM MÜH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
(briefly “Company”), in our capacity as the Data
Controller, would like to inform and enlighten you on the
personal data processing activities which we carry out.
1. Purpose, Methods and Legal Reason of the
Processing of Your Personal Data
Personal data belonging to you such as given name(s)
and family name, car traffic plate number, contact
address, Entry/Exit register information of emloyees and
visitors, camera recordings, etc. personal medical
information and signature are processed on the basis of
such legal reasons as Legitimate Interests of the Data
Controller, Creation, Exercise or Protection of a Right,
Signing of any Contracts, Fulfilment of a Legal
Obligation, Stipulation by Laws by such automatic and
non-automatic, verbal, written or electronic methods as
Servers, E-mails, Hard Copies, Excel Programme,
Accounting Programme, Software, Servers available in
the company, Document Management Software,
Information Technologies Data Recording System,
Encoded Files pursuant to of PPDA and other relevant
regulations and the Protection and processing of
Personal Data of PAGETEL SİSTEM MÜH. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ. in order to achieve such purposes as the
Provision of Security of Physical Spaces, Creation and
Follow-up of Visitor Records, Implementation of
Emergency Management Processes, Implementation of
Inspection/Ethical
Activities,
Implementation
of
Information Security Processes, Implementation of
Activities as per Regulations, Implementation of Access
Authorisation, Implementation/Inspection of Business
Activities, Implementation of Managerial Activities,
Implementation of Occupational Health and Safety
Activities as per the articles 5 and 6 of PPDA.
The following principles are complied with in the
processing of personal data:






Compliance with the law and rules of integrity,
Being true and, when necessary, current,
Processing for particular, clear and legitimate
purposes,
Being connected to their purpose of processing,
limited and moderate,
Maintaining for a period necessary for the
purposes as stipulated in the relevant regulations
or for which they are processed.

You can access to the detailed information about the
purposes of processing your personal data by our
Company via the Protection and Processing of Personal
Data, Storage and Destruction of Personal Data Policies
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2. Transmission of Personal Data
Your personal data may be processed, recorded, stored,
classified, updated and, in cases where regulations
permit or in a manner limited to their purposes of
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Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım
amaçları listelenmektedir.
Yurtiçinde Yasal Yükümlülük, İdare Talebi sebeplerine
dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.
Yurtiçi Alıcı Grupları:
 Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

Domestic and foreign recipient groups and purposes of
transmission are listed below.
They may be transmitted to the following groups on the
basis of Legal Obligation, Administration’s Request at
home.
Domestic Recipient Groups:
 Competent Public Authorities and Agencies
No transmission is made abroad.

3. KVKK’unun 11. Maddesi Uyarınca Sahip
Olduğunuz Haklar
Tüm talepleriniz için internet sayfamızda yer alan ‘’Veri
Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi
hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen
kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket
tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza
yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde
değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün
içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.
Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip
olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.
 Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip
işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep
etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş
olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 KVKK madde 7'de öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
 KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
 Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda
itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara
uğramanız halinde zararın giderilmesini talep
etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin
imzalı bir nüshasını Çamlık Cad. No:44 35414 Gaziemir, İzmir/Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici
belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya
KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile
gönderebilir veya başvuru formunu pagetel@hs01.kep.tr
adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

3. Rights to Which You Are Entitled as per the
Article 11 of PPDA
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You can complete the “Data Owner Application Form” as
contained in our website for all your requirements or
communicate the application form which you issue
yourselves to our Company via the media as listed
below. Any applications which you will file with our
Company will be immediately and comprehensively
assessed pursuant to the article 11 of PPDA by the
Company. Your application will be replied and concluded
not later than 30 days.
Please find listed here below the rights to which you are
entitled as per the legal provision as referred to above.


Learning whether or not your personal data are
processed by the Company and requesting
information related thereto,
 Learning the purpose of processing your
personal data and whether or not such data are
used to the purpose,
 Requesting any personal data to be corrected in
case they are shortly or incorrectly processed,
 Requiring any personal data to be deleted or
destroyed under the conditions as stipulated in
the article 7 of PPDA,
 Requiring any procedures carried out pursuant
to the paragraphs (d) and (e) of the article 11 of
PPDA to be notified to any third parties to which
such data are transmitted,
 Raising objection in case the analysis of your
personal data exclusively via automatic systems
results in any condition against you,
 Requiring the compensation of any losses
incurred by you in case you incur any losses due
to illegal processing of your personal data.
You may personally deliver a signed copy of your
requirements related to the exercise of the
abovementioned rights to Çamlık Cad. No:44 35414 Gaziemir, İzmir/Turkey together with any documents
evidencing your identity, send the same through a notary
public or via any other methods as prescribed in PPDA
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under your safe electronic signature.
Thank you very much for reading this clarification
statement.

