
 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 
 
Bandırma Ticaret Odası olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte 

ve üst seviyede güvenlik önlemleri almaktayız. Bu bilinçle, sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu” uyarınca kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız 

konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.  

 

1. VERİ SORUMLUSU 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK.”) uyarınca, kişisel verileriniz veri 

sorumlusu sıfatıyla Bandırma Ticaret Odası tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği 

sınırlar içerisinde işlenecektir. 

 
2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI 
 

Kişisel verileriniz, Bandırma Ticaret Odası ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Bandırma Ticaret Odası 
birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı 
ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Bandırma Ticaret Odası ile ilişkiniz devam 
ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. 
 
Toplanan kişisel verileriniz (adınız, soyadınız, adres, iletişim bilgileri, firma unvanı, kimlik/pasaport 
numarası vb.) KVKK’ya uygun olarak, Bandırma Ticaret Odası tarafından sunulan hizmet ve 
içeriklerden faydalanan kişiler için gerekli çalışmaların iş birimlerince yapılması ve iş süreçlerinin 
yürütülmesi, Bandırma Ticaret Odası tarafından yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesi, Bandırma 
Ticaret Odası’nın ticari ve/veya iş süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Bandırma Ticaret 
Odası’nın ve Bandırma Ticaret Odası ile iş birliği içerisinde bulunan kişilerin hukuki, teknik ve ticari 
güvenliğinin sağlanması dahil olmak üzere ilgili Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde listelenen kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenecektir. 
 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 
 
Toplanan kişisel verileriniz, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, insan kaynakları ve istihdam 
politikalarının yönetilmesi, fiziki güvenliğinin tesisi ve erişim kayıtlarının yönetilmesi amaçların 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun şekilde ve 
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; kanunen 
yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir. 
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ 
 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 
doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi amacıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, 
Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde ve işbu metnin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla 
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  

 



 
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ 

 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
 

 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 işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

 Kanun’a 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 verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

 

6698 sayılı KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile 

ilgili talebinizi, yazılı olarak kurumumuza iletebilirsiniz. (Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 

belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne 

şekilde kabul edileceği ayrıca duyurulacaktır.) Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 

(otuz) gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması 

halinde Bandırma Ticaret Odası’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre 

tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.  

 

 
6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında belirtilen haklarınızı kullanmak için, kullanmayı talep 

ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://www.bandirmaticaretodasi.org/ 

adresindeki formu doldurarak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile formun imzalı bir nüshasını 

Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 29/2 Bandırma/BALIKESİR adresine bizzat elden iletebilir, 

bandirmaticaretodasi@hs01.kep.tr kep adresi veya noter kanalıyla ya da 6698 sayılı Kanun’da 

belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

mailto:bandirmaticaretodasi@hs01.kep.tr

