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VİMAR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICILARI ÇALIŞANLARI AYDINLATMA METNİ 
  
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVK Kanunu) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vimar Gıda Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. 
Şirketimiz tarafından çalışanlarımızın kişisel verileri işlenmekte olup; işlenen kişisel verilere ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz gereği olan bilgilendirme ve 
açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
1. Veri Sorumlusunun Kimliği 
 
Vimar Gıda Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 
Kadıköy Ticaret Sicil Müdürlüğü – Sicil No:20699  Mersis No: 0925005548700016 
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Mahallesi 2.Sanayi Caddesi No:16 Tuzla/İstanbul 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: vimar@hs03.kep.tr  
 
2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları 
 
Ürün veya hizmet sağlayıcılarımızın çalışanlarına ait işleyebileceğimiz kişisel verilerin neler olduğu ve işlenme amaçları her bir kişisel veri bazında aşağıdaki tabloda 
açıklanmaktadır. 
 

İLGİLİ KİŞİ: ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICISI ÇALIŞANLARI 
Kişisel Veri İşlenme Amacı 
Ad-soyad • Sözleşme Öncesi Görüşmelerin Yapılabilmesi 

• Doğabilecek Hukuksal Uyuşmazlıklarda İspat Yükümlülüğünün Sağlanabilmesi 
• Kimlik Teyidi 
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  
• Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi 

TC kimlik numarası • Doğabilecek Hukuksal Uyuşmazlıklarda İspat Yükümlülüğünün Sağlanabilmesi 
• Kimlik Teyidi 
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

E-posta adresi • Sözleşme Öncesi Görüşmelerin Yapılabilmesi 
• Doğabilecek Hukuksal Uyuşmazlıklarda İspat Yükümlülüğünün Sağlanabilmesi 
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• Taraf Olunan Sözleşmelerin Gereği Olan Edimlerin İfasına ve Karşı Edimlerin Talep Edilebilmesine İlişkin İşlemlerin Yapılabilmesi 
• Kimlik Teyidi 
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  
• Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi 

Telefon ve faks 
numaraları 

• Sözleşme Öncesi Görüşmelerin Yapılabilmesi 
• Doğabilecek Hukuksal Uyuşmazlıklarda İspat Yükümlülüğünün Sağlanabilmesi 
• Taraf Olunan Sözleşmelerin Gereği Olan Edimlerin İfasına ve Karşı Edimlerin Talep Edilebilmesine İlişkin İşlemlerin Yapılabilmesi 
• Kimlik Teyidi 
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi  
• Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi 

 
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
 
Ürün veya hizmet sağlayıcılarımızın çalışanlarına ait kişisel veriler, şirketimizce; 
a. Bilişim teknolojilerini kullanmak için bu alanında ürün ve hizmet desteği aldığımız şirketimizin veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-posta sunucu hizmeti 

sağlayıcılarına,  
b. Hukuksal süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla şirketimizin avukatlarına, 
c. Yetkili ve görevli kamu kurumları ile adli ve idari makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve gerektiğinde hukuksal yollara 

başvurularımızda kullanabilmek amacıyla anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,  
d. Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için e-posta sunucu ve SMS (kısa mesaj servisi) hizmeti sağlayıcılarına 
aktarılabilmektedir. 
 
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Ürün veya hizmet sağlayıcılarımızın çalışanlarının kişisel verileri şirketimiz tarafından; şirketimizin çalışanlarına beyan edilen bilgilerin bu kişilerce sistemlerimize 
kaydedilmesi, sabit telefonumuz, internet sitemiz, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden tarafımızla iletişime geçilmesi sırasında tarafımıza 
iletilen soru ve şikâyetlerin kaydedilmesi, resmi veya özel kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen ürün veya hizmet sağlayıcılarımız ve çalışanlarıyla ilgili 
bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iletişim formlarının kaydedilmesi, şirketimize ürün veya hizmet sunumu konusunda gerekli yetkiye/izne sahip olunduğunu gösteren veya 
şirketimizce sözleşme kurulabilmesi için gösterilmesi talep edilen belgelerin kaydedilmesi yöntemleriyle toplanmaktadır. Ürün veya hizmet sağlayıcılarımızın çalışanlarının 
kişisel verilerinin toplanmasının hukuki sebepleri her bir kişisel veri bazında aşağıda açıklanmaktadır. 
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İLGİLİ KİŞİ: ÜRÜN VEYA HİZMET SAĞLAYICISI ÇALIŞANLARI 
Kişisel Veri İşlenme Amacı 
Ad-soyad 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının; (d) bendi uyarınca  “ilgili kişinin kendisi tarafından 

alenileştirilmiş olması” ve (f) bendi uyarınca  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kutlama ve temenni gibi içeriklerle ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenmesi 
halinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” 

TC kimlik numarası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının; (d) bendi uyarınca  “ilgili kişinin kendisi tarafından 
alenileştirilmiş olması” ve (f) bendi uyarınca  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

E-posta adresi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının; (d) bendi uyarınca  “ilgili kişinin kendisi tarafından 
alenileştirilmiş olması” ve (f) bendi uyarınca  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kutlama ve temenni gibi içeriklerle ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenmesi 
halinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” 

Telefon ve faks 
numaraları 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının; (d) bendi uyarınca  “ilgili kişinin kendisi tarafından 
alenileştirilmiş olması” ve (f) bendi uyarınca  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kutlama ve temenni gibi içeriklerle ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenmesi 
halinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” 

 
5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda, şirketimiz talebin 
niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
Ø Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Ø Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Ø Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Ø Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 
Ø 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, 
Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Ø Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir. 
 
Bu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun şekilde hazırlayarak; bu aydınlatma 
metninin 1’inci maddesinde belirtilen iletişim adreslerimize yazılı olarak bizzat elden veya noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, 
mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz güncel ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk.info@vimar.com.tr  adresimize e-posta 
göndermek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.  
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* Bu aydınlatma metnine https://www.kvkk.info.tr/clients/vimar web adresinden ulaşılabilmektedir. Metinde güncelleme yapılaması halinde, aynı web adresinden metnin 
güncel haline ulaşabilirsiniz. 
 
** Ürün veya Hizmet Sağlayıcısı; Şirketimize herhangi bir ürün veya hizmet tedarikinde bulunan/bulunmak isteyen veya şirketimizce kendisinden ürün veya hizmet 
alınan/alınmak istenen kişilerdir. 
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