Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,
veri sorumlusu sıfatıyla KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(şirket ) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla
ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak
toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında
işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,
KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda yer alan
amaçlarla işlenebilmektedir:


KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yürüttüğü ticari
faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için
Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda
faaliyetlerin yürütülmesi;



KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ kısa, orta ve uzun
vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;



KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ insan kaynakları
faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;



KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile bu şirketin bağlı
olduğu KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve bu şirketin bağlı bulunduğu BERA HOLDİNG A.Ş.

VE BERA HOLDİNG A.Ş.’nin iştiraki bulunduğu şirketlerin ve ayrıca iş ilişkisi
içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;


KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin ticari itibarının ve
oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, “www.
komel.com.tr” internet adresinden ulaşabileceğiniz KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıldığı;

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,
KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda yer alan
amaçlarla;

iş

ortaklarımıza,

tedarikçilerimize,

bağlı

bulunduğumuz

KOMYAPI

HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ’ne, ve bu şirketin bağlı olduğu BERA HOLDİNG A.Ş. ve BERA HOLDİNG
A.Ş.’nin iştirakinin bulunduğu Şirketlere, yurt içinde ve yurt dışında doğrudan veya dolaylı
iştirakimiz bulunan şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel
kişilere aktarılabilmektedir:


KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin yürüttüğü ticari
faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için
Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda
faaliyetlerin yürütülmesi;



KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin kısa, orta ve uzun
vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;



KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ ne bağlı Şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerinin
tasarlanması ve yürütülmesi;



KOMYAPI HAZIRBETON PREFABRİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin ve doğrudan ya da dolaylı olarak bağımız bulunan

şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına
destek olunması;


KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin doğrudan ya da
dolaylı olarak bağımız bulunan şirketlerin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin
ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, sözleşmelerdeki edimlerin yerine getirilmesi;



KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin ve doğrudan ya da
dolaylı olarak bağımız bulunan şirketlerin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin
korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere,
“www.komel.com.tr” internet adresinden ulaşabileceğiniz “KOMEL ENERJİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer
verilmiştir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız;

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar
aşağıdaki gibidir;


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,



Kişisel verileri 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,



Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,



KVKK 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.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize ait ‘www.komel.com.tr’ adresinde yer alan ‘Başvuru
Formu’ doldurulduktan sonra aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda
iletebilirsiniz,
(a) Başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden veya noter aracılığı ile şirketin
Musalla Bağları Mah. Belh Cad. Bayırözü Sok. Kat:2 No:2 Selçuklu – Konya adresine
gönderilmesi,
(b) Başvuru formunu doldurulup güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli
elektronik imzalı formun komelenerji@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile
gönderilmesi.
(c) Başvuru formunu mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce
bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle info@komel.com.tr mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi.


Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
BERA HOLDİNG A.Ş’NİN İŞTİRAKİ BULUNDUĞU ŞİRKETLER
Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi
Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri Anonim Şirketi
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Koveka Konya ve Karaman Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kongaz Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Talay Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK BAĞLI
OLDUĞU YURT DIŞINDAKİ ŞİRKETLER/İŞTİRAKLER
Sc Rulmenti S.A. Barlad
MZK Shopping Complex Limited Company
New Mgm Manufacturer Private Limited Company

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.)
“ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak
anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesinde, kişisel verilerine ilişkin birtakım taleplerde
bulunma hakkı tanınmıştır. KOMEL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ olarak (“Şirket” olarak anılacaktır.) bahse konu haklarınıza yönelik
taleplerinizi Şirketimize iletebilmeniz amacıyla işbu KVKK Başvuru Formu’nu
(“Başvuru Formu” olarak anılacaktır.) bilgilerinize sunuyoruz.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ uyarınca; Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların
yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil
imza ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek
diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
•
•
•
•

Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
Noter vasıtasıyla,
Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan
“güvenli elektronik imza” ile imzalanarak komelenerji@hs01.kep.tr kayıtlı
elektronik posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle,
Şirketimize kayıtlı e-posta adresinizin bulunması durumunda, bu adresinizden
Şirketimizin info@komel.com.tr adresine e-posta gönderilmek suretiyle
iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde
Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru
(Başvuru Sahibinin
Musalla Bağları Mahallesi Belh
başvuru adresine bizzat
gelerek kimliğini tevsik Cad. Bayırözü Sok. Kat:2 No:2
Selçuklu - Konya
edici belge ile
başvurması)

Zarfın üzerine
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

Musalla Bağları Mahallesi Belh
Noter vasıtasıyla tebligat Cad. Bayırözü Sok. Kat:2 No:2
Selçuklu -Konya

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik
imza”
ile imzalanarak Kayıtlı komelenerji@hs01.kep.tr
Elektronik Posta (KEP)
yoluyla gönderim

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

KVKK BAŞVURU FORMU
E-posta’nın konu kısmına
Şirketimize kayıtlı e“Kişisel
posta: adresinizden einfo@komel.com.tr
Verilerin Korunması Kanunu
posta gönderimi
Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru
kanalları özelinde bilgiler verilmektedir:
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince,
talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde
yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya
elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad:
Soyad:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta:
Adres:

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (İş ortağı, çalışan adayı, eski
çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı gibi)
□ Eski Çalışan

□ İş ortağı

□ Çalışan Adayı

□ Diğer: ……………………………………….

Şirketimiz ile iletişimde olduğunuz Departman / Birim:
…........................................................................
İletişim Konusu:
....................................................................................................................................................
..............
□ Eski Çalışanım
Çalıştığım
Yıllar:.............................................

□ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih :....................................................................

□ Diğer
□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
...................................................................... Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini
.
belirtiniz.
......................................................................
.
..............................................................................

KVKK BAŞVURU FORMU
C. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.
……………………………………………………………………………………………….......
.........................................................
.......................................................................................................................................................
............
.......................................................................................................................................................
............
.......................................................................................................................................................
............
.......................................................................................................................................................
............
.......................................................................................................................................................
............
.......................................................................................................................................................
............
.......................................................................................................................................................
............

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
o Adresime gönderilmesini istiyorum.
o Elektronik posta KEP yolu ile gönderilmesini
istiyorum. o Elden teslim almak istiyorum.
o Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime 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/Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişinin;
Adı-Soyadı

:

Başvuru Tarihi :
İmza

:

