6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun
Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile TTNET A.Ş tarafından
işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri
bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
TTNET A.Ş, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve
muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve
idari tedbirleri almaktadır.
1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.
İletişim Bilgileri: Telefon numarası ve e-posta adresi
Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş statü bilgisi, sipariş numarası, DSL hizmet numarası, satılan
cihaz bilgisi, cihaz lisans bilgileri ve fatura bilgisi
Pazarlama Bilgileri: Çerez kayıtları

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil
düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:


Ürünlerin ve hizmetlerin sunulması,



Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,



Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,



Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,



Kullanıcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,



Müşterilere daha iyi hizmetler sunulabilmesi,



Kullanıcıların web sitesinde yaşadıkları deneyimin ölçümlenmesi ve bu ölçümler sonucu
kullanıcıya deneyimlerinin iyileştirilmesi,



Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun’un
kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3.
taraflara aktarılabilecektir:


Türk Telekom Grup Şirketleri (Türk Telekomünikasyon A.Ş ve TT Mobil İletişim Hizmetleri
A.Ş)



Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan gerçek kişiler veya
özel hukuk tüzel kişileri,



Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça
talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları



Servis sağlayıcıları, iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, yasal takip süreçleri ile
ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık
aldığımız üçüncü kişiler,



Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalar

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz; ilgili kişiler ile hukuki ilişkimizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin
devamı süresince yetki verilmiş şirket nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler ve web
sitemiz aracılığıyla otomatik yöntemler ile temin edilerek işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin
devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla elektronik
mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 inci, 6 ıncı ve 8 inci
madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin verilebilmesi amacı ile
tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.
Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:


Açık rızanızın bulunması,



Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-

Başta 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 30224 sayılı Tüketici Hakları
Yönetmeliği düzenlemeleri olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuat,



Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum
sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,



Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün
ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,



Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,



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

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine
ve başvuru yönteminize göre TTNET A.Ş tarafından başvurunun size ait olup olmadığının
belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:


İlgili kanala ilişkin aşağıda yer verilen adreslerimize direkt olarak bizzat elden iletebilir,
posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz,



Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile gönderilip
saklanabilen metinler kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen adreslerimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben
kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde
sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar
ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti
alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde
ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.
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