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MAİL SİSTEMİ ARACILIGIYLA 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE 

İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

 

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

SULEYMAN ŞAHİN 

 

CİHAN CESUR 

 
 

1.AMAÇ: İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca e-posta gönderilmesi suretiyle 

elde edilen kişisel veriler ile ilgili, veri sorumlusu, Cesur Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 

(Kısaca “Cesur”) firmasıdır. Bu kişisel veriler, Cesur Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.  

sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen 

diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile 

iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin Cesur Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. firmasının 

ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması ve arşivleme faaliyetleri kapsamında 

işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka 

aykırıdır. Aşağıda işleme amaçlarımız detaylandırılmıştır.  
 

2.KAPSAM: Cesur Ambalaj A.ş. çalışanlarını kapsar. 

 

3.İLGİLİ DOKÜMANLAR: - 

 

4.SORUMLULUK:-  

5.UYGULAMA ADIMLARI:  

Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler 

MS Outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f veya 5/2-c 

maddelerindeki istisnalar kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu 

olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatler için zorunlu olması hukuki sebeplerine 

dayanılarak, iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi ana sürecinde işleme faaliyeti 

sürdürülmektedir.  

  

 İşleme Amaçları: 

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

 İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
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Cesur Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ‘ye tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata 

uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari 

tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler Cesur 

Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı ortaklarıyla, iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri 

ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesine uygun 

olarak aktarılabilir.  

Veri sahibi olarak Cesur Ambalaj San. ve Tic.  A.Ş.’ye başvurarak; 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin 

silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme 

işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Cesur Ambalaj 

A.Ş.’ye iletmeniz durumunda Cesur Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. talebinizi niteliğine göre 

en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, 

işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Cesur Ambalaj San. ve Tic A.Ş. Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. 

Ayrıntılı bilgi için kişisel verilerin korunması politikamıza ulaşabilir, veri sahibi başvuru 

formumuzu doldurarak da taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. 
 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm

