
                  KARGİSAN KARABÜK GİYİM SANAYİ TİCARET A.Ş MAĞAZASI

                                         MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu Kargisan Karabük Giyim Sanayi Ticaret A.Ş (adres, vergi no, vergi dairesi)
olarak,  6698  sayılı  Kanunun  10.  Maddesi  ve  Aydınlatma  Yükümlülüğünün  Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu aydınlatma metnini
ilgili kişilerin bilgisine sunmaktayız.

a)Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

KARGİSAN KARABÜK GİYİM SANAYİ TİCARET A.Ş (5050061977 vergi  no,  Karabük Vergi
Dairesi, Karorsan OSB Manolya CAd. No:10 Karabük) olarak 6698 sayılı Kanun m.3/ı  uyarınca veri
sorumlusu olup bu kapsamda şirketimizde  kişisel veri işlenmektedir.

b) Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşlediğimiz

Müşterilerimizin  mağazamızdan  yaptıkları  alışverişlerde,  ilgili  mevzuat  uyarınca  fatura
düzenleme ve saklama yükümlülüğümüz bulunduğundan müşterilerimizden isim, soy isim,
ve adres olmak üzere kişisel bilgi talep etmekte ve müşterilerimizin sorularımızı cevaplaması,
satın almış olduğu ürün ücretini banka/kredi kartı ile ödemesi yoluyla  elde edilen bu kişisel
verileri  düzenlediğimiz faturalar çerçevesinde işlemekte ve kanuni sürelerle uyumlu olarak
saklamaktayız. Kanuni yükümlülüğümüzün yanında müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin
en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde
temin edilmesi ,müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması,
mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve
geliştirilmesi,  ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam
ve  kampanya  faaliyetlerinin  yapılması,  müşterilerin  fırsatlardan,  kampanyalardan  ve  sair
bilgilendirmelerden haberdar edilmesi ve müşteriler ile imzalanan sözleşmelerin gereklerinin
yerine getirilmesi amaçlarıyla işlemekte ve saklamaktayız.

c) Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktardığımız

Yukarıda belirtilen amaçlara bağlı olarak, şirketimizce işlenen bu kişisel veriler, muhasebe
işlemlerinin  yapılabilmesi  için  şirket  bünyemizdeki  muhasebe  departmanı,  finansal
faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla finans departmanı, muhasebe faaliyetlerini icra edebilmek
için yeminli mali müşavirimiz, veri işleme faaliyetlerimiz için hizmet aldığımız iş ortağımız,
mevzuatımızdan  kaynaklanan  vergisel  yükümlülüklerimizin  yerine  getirilebilmesi  ile  ilgili
vergi daireleri ve talep halinde adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile uyuşmazlığın çözülmesi
için zorunlu olması halinde hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için avukatlarımıza ve ilgili
makamlara aktarılmaktadır.

d) Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepleri

Veri sorumlusu olarak, ticari faaliyetleri icra etme, kanuni ve hukuki yükümlülükleri yerine
getirme, bir hakkın tesisi, kullanılması, veya korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası,
şirket  meşru  menfaatlerini  temin  etme  şartlarından  bir  veya  birkaçına  dayalı  olarak,
faaliyetlerimizin  mevzuata  uygun  yürütülmesi,  hukuki  yükümlülüklerimizin  yerine



getirilebilmesi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  mal / hizmet satış faaliyetleri  ve
sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kişisel verileri müşterilerimizden sözlü
veya yazılı olarak bizzat veya elektronik ortamlar üzerinden elde etmekte ve sistemlerimizde
otomatik  yolla  güvenli  olarak  işlemekteyiz.  Bu  sebeplerden  birisinin  veya  diğer  yasal
sebeplerin bulunmaması halinde veya kampanya bildirimleri, yeni ürün bildirimleri yapmak,
ürün/hizmet  tanıtımı  yapmak,  promosyon  ve  kişiye  özel  kampanyaları  bildirmek,  yeni
ürünlerimizin  reklamını  yapmak,  web  sitesi/mobil  üzerinden  alışveriş  yapanların  kimlik
bilgilerini  teyit  etmek,  analiz  yapmak,  hedefleme  yapmak,  iletişim  için  adres  veya  diğer
gerekli  bilgileri  kaydetmek,  mesafeli  satış  sözleşmesi  ve Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun  ilgili  maddeleri  uyarınca  akdedilen  sözleşmeler  kapsamında  üstlenilen
yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli kişisel verilerin işlenmesi noktasında açık rızanın
varlığı aranmaktadır.

e) 6698 sayılı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız

6698 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca,

 a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) kişisel verileriniz 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)  kişisel  verilerinizin  KVKK’nın  ilgili  maddesine  göre  silinmesini  veya  yok  edilmesini
isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme, 

g) işlenen 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 uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahip bulunmaktasınız. Bu kapsamda yer alan taleplerinizi Karorsan Organize Sanayi Bölgesi
J  Ada  Parsel  1-2  78000  Karabük adresine  yazılı  olarak  veya  üyeliğinizin  teyit  edildiği
elektronik posta üzerinden info@kargisan.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı: 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kargisan Karabük Giyim Sanayi Ticaret
A.Ş’ye bildirdiğim her  türlü  kişisel  bilginin işlenmesine  ve  aktarılmasına  ilişkin  yukarıda  yapılan
bilgilendirmeyi  okuduğumu,  incelediğimi,  değerlendirip  anladığımı,  kanunun bana  tanımış  olduğu
haklarımı bildiğimi  ve içeriğini  okuyup anladığım yukarıdaki  bilgilendirmeler  çerçevesinde kişisel
verilerimin Kargisan Karabük Giyim Sanayi Ticaret A.Ş tarfından  işlenip yine yukarıda belirtilen
kişilerle paylaşılmasına dair aydınlatma metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim. 
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