
VESTEL TİCARET A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 

Vestel Ticaret A.Ş. (“Vestel” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına 

ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz.  

 

Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve 

kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, 

işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde 

aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.  

 

1. İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri 

işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir: 

 

Kişisel Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebep 

 Kimlik 

Bilgileri(Ad, 

Soyad) 

 İletişim Bilgileri 

(E-Posta, Telefon 

Numarası ) 

 Gayrimenkul Aday Başvurularının 

Alınması Ve Değerlendirilmesi, 

 Kiralama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin 

Yürütülmesi,  

 Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi 

 Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

 Bir Sözleşmenin Kurulması 

Veya İfasıyla Doğrudan 

Doğruya İlgili Olması 

Kaydıyla, Sözleşmenin 

Taraflarına Ait Kişisel 

Verilerin İşlenmesinin 

Gerekli Olması. 

 

 

 

2. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı  

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar 

dahilinde Kanun’un 8. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda 3. Taraflara aktarılabilecektir. 

 Açık rıza vermiş olmanız halinde, kimlik ve iletişim bilgileriniz, başvurduğunuz gayrimenkul ve 

kiralama sürecine uygun Taç ve Linens mağazalarına ait kiralama ve gayrimenkul süreçlerinin 

yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Zorluteks Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.’ye 

aktarılacaktır. 

 Kişisel verileriniz, resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin 

sunulması amacıyla yetkili kurum ve kuruşlara hukuki yükümlülüğümüz kapsamında 

aktarılabilecektir. 

 

3. Toplama Yöntemi  
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere internet sitesi, 

form aracılığıyla, e-posta ile elektronik ortamlardan otomatik veya otomatik olmayan yollarla 

toplanabilmektedir.  

 

4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 
Vestel Grup Şirketleri, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde 

belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Vestel 

Grup Şirketleri, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık 

kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat 

uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.  

 

5. Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler  
Vestel Grup Şirketleri,  

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,  

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve  

• kişisel verilerin muhafazasını  



sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri 

almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.  

 

Vestel Grup Şirketleri elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma 

Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında 

kullanmayacaktır.  

 

6. Kanun Kapsamındaki Haklarınız  

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;  

• 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,  

• 6698 sayılı Kanun 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 haklarına sahipsiniz.  

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Şirketimiz’in 

Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi doğrulamaya yarayan 

belgelerle birlikte iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Şirketimiz tarafından 

değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde 

sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, 

Şirketimiz’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep 

etme hakkı saklıdır.  

 

Metindeki Değişiklikler  

 

Vestel Grup Şirketleri, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle 

değiştirebilir. Vestel Grup Şirketleri’nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük 

kazanır. 

 

Son güncellenme tarihi: 25.04.2022 

 

 


