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Kayseri Ticaret Odası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, 

kanunda yer alan yükümlülüklerine uygun olarak gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Kayseri Ticaret 

Odası çalışanlarının, iş başvurusu yapan çalışan adaylarının, ürün ve/veya hizmet alan müşterilerinin, ürün 

ve/veya hizmet almış olduğu tedarikçilerinin, iş yerinde staj yapmak üzere başvuran stajyerlerin, işyerini 

ziyaret eden ziyaretçilerin, şirket ortak ve hissedarların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 

işlendikleri amaçla uygun ve sınırlı şekilde kişisel verilerini işlemektedir. Kayseri Ticaret Odası tarafından 

işlenen kişisel verilerin, işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, hukuki sebepleri ile Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunun 11. Maddesinde yer verilen ilgili kişinin haklarına işbu aydınlatma metninde ulaşabilir.  

 

1. TANIMLAR: 

A. KİŞİSEL VERİ : 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

 

B. İLGİ KİŞİ : 
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

 

C. VERİ SORUMLUSU : 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan 

gerçek veya tüzel kişi. 

 

2. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yukarıda tanımına yer verilen Veri 

Sorumlusuna ait bilgiler Kanunun 10. Maddesi gereğince aşağıda yer almaktadır.  

Veri Sorumlusunun Unvanı : KAYSERİ TİCARET ODASI 

Vergi / Mersis Numarası : 5400041244 

Adresi : Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 

Kocasinan/KAYSERİ 

Telefon Numarası : (0352) 222 45 28 

KEP Adresi : kayserito@hs03.kep.tr  

E-Posta Adresi : info@kayserito.org.tr  

İnternet Adresi : www.kayserito.org.tr  

Fax : (0352) 222 42 70 
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3. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER  

Veri Sorumlusu tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında ilgi kişinin ceza, mahkumiyeti ve güvenlik 

tedbirleri, felsefi inanç, din mezhep ve diğer inançlar, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem, ırk ve 

etnik köken, iletişim, kılık ve kıyafet, kimlik, mesleki deneyim, müşteri işlem, biyometrik veri, özlük, ve sağlık 

bilgilerine  konu kişisel verileri işlenecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI  

Veri Sorumlusuna internet ortamında, yazılı, sözlü, v.s yöntemlerle ilettiğiniz kişisel verileriniz Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları 

dahilinde yine aynı Kanununda belirtilen temel ilkelere uygun olarak Acil durum yönetimi süreçlerinin 

yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan 

kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 

Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk 

işlerinin takibi ve yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, İş 

sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve 

değerlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal / Hizmet 

üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri 

memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme 

süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ve işlendikleri amaçlarla bağlantılı, orantılı ve sınırlı 

bir şekilde işlenecektir. 

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARILMA AMACI 

Veri Sorumlusu tarafından yukarıdaki amaçlarla işlenen kişisel verileriniz yine bu amaçlar dahilinde ve 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun tarafından belirlenen koşullara uygun olarak  

Danışmanlık hizmeti, müşavirlik hizmeti aldığımız gerçek ve tüzel kişilere, 

Tedarikçilerimize 

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine  

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 

Kanunen veya sözleşmeye dayanarak paylaşma yükümlülüğümüzün bulunduğu kişilere ve kurumlara 

Aktarılacaktır.  
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6. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz; internet, sosyal medya uygulamaları, başvuru formları, sözlü, yazılı ve burada 

sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız veya Kişisel 

Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde açık şekilde belirtilen diğer veri işleme şartları 

kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. 

Veri sorumlusu tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin 

temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızası hukuki sebepleriyle işlenmektedir.  

 

7. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDA YER ALAN HAKLARI 

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. 

Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca; 

Kayseri Ticaret Odası’nın Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 Kocasinan/KAYSERİ adresine noter 

aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle) 

başvuruda bulunarak; 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c. Kişisel  verilerin  işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

ç.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 

          edilmesini isteme, 

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

          suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

     ğ.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması  

          hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 
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Haklarınız bulunmakta olup, Veri Sorumlusu olarak tarafımıza iletilen başvurularınız, talebinizin 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içeresinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak 

işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki 

ücret esas alınacaktır. 

 

                                                              

                                                                                   Kayseri Ticaret Odası 

 

 


