
 

 

 
‘MORVARİD BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

Morvarid Bilişim Danişmanlik ve Diş Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verileriniz 

bizim için önemlidir. 

 

Bu sebeple, siz müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız için 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat (KVKK) kapsamında sizleri 

bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (Aydınlatma 

Metni) hazırlanmıştır. 

 

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız: 

 

Kişisel verilerinizi aşağıda saydığımız amaçlar dahilinde işliyor, saklıyor ve 

aktarıyoruz: 

 

• İş faaliyetlerimizi yürütmek; 

• Sizinle iletişime geçip şikayet ve taleplerinizi cevaplamak; 

• İnternet sitemizin güvenliğini sağlamak; 

• Siparişlerinizle ilgili olan taleplerinizi düzenlemek ve siparişlerinizi size 

ulaştırmak; 

• Finans ve muhasebe süreçlerini yürütmek; 

• İletişim faaliyetlerimizi yürütmek; 

• İş sürekliliğini sağlamak; 

• Hukuk işlerini yürütmek ve takibini yapmak; 

• Mal/hizmet/üretim operasyonlarımızı yürütmek; 

• Mal/hizmet satın alım süreçlerini yürütmek; 

• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirip yetkili kamu 

kurum ve kuruluşlara ilgili bildirimleri yapmak. 

 

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

 

Kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde sayılan amaçlarla yurt 

içinde bulunan; 

 

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; 

• İş ortaklarımıza; 

• Tedarikçilerimize; 

• Özel hukuk ve kamu tüzel kişiliklerine; 

• Danışmanlarımıza 

 

aktarmaktayız. 

 

 

 

 



3.Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler: 

 

Kişisel verilerinizi internet sitemiz üzerinden yaptığınız alışverişler  veya iş ilişkimiz 

kapsamında, fiziki ve sözlü olarak kısmen veya tamamen  otomatik olan yollarla 

toplamaktayız.  

 

Kişisel verilerinizi aşağıda sayılan hukuki sebepler çerçevesinde işleriz, saklayıp ve 

aktarmaktayız: 

 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi; 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması; 

• Morvarid Bilişim Danişmanlik ve Diş Ticaret Anonim Şirketi olarak hukuki 

yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için kişisel verilerinizin 

işlenmesinin zorunlu olması; 

• Tarafınızdan alenileştirilen kişisel veriler 

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin 

zorunlu olması; 

• Temel hak ve özgürlüklerinizi zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz 

için kişisel veri işlemenin zorunlu olması. 

 

4.  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız 

 

Kişisel verilerinize ilişkin aşağıda sayılan haklarınızı işbu Aydınlatma Metninin 5. 

maddesinde yer alan yöntemlerle bize iletebilir ve ilgili haklarınızı 

kullanabilirsiniz: 

 

• 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 halinde bunların 

düzeltilmesini isteme; 

• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması veya kişisel 

verilerinizin silinmesi veya yok  edilmesine ilişkin talebinizi üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme; 

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edilmesi  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına 

itiraz etme; 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme. 

 

 

 

 



5.   Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Usulleri 

 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı “Başvuru Formu” nu aşağıda belirtilen şekilde 

doldurmanız gerekmektedir.  

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi; 

 

• Yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik 

imza, mobil imza kullanarak veya 

• Bize daha önce bildirildiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta 

adresini kullanmak suretiyle veya  

• Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla 

 

bize iletebilirsiniz. 

 

Kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzda; 

 

• Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza; 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için 

uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; 

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; 

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası 

• Talep konusu 

 

bulunması zorunludur. 

 

Sizden yukarıdaki bilgilere ek olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler talep edebiliriz.  

 

Hak talepleriniz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ek bir ücretlendirmesi 

olmaması halinde ücretsiz  olarak talebinizin bize ulaşmasından itibaren 30 gün 

içerisinde cevaplandırılacaktır. Hak talebinizin kabul edilmesi halinde, talebininiz en 

kısa sürede yerine getirilerek size bu konuda bilgi verilecektir. 

 

Doldurduğunuz Başvuru Formunu kisiselveri@mits-co.com adresine elektronik 

olarak veya Rasimpaşa Mahallesi, Rıhtım Cd. Hacıonbaşı İş Hanı, No:32 K:4, 
Kadıköy/İstanbul. Turkey adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 

 

 

Veri Sorumlusu: 

 

Adres: 

 

İletişim: 

 


