
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  

AÇIK RIZA METNİ 

(Hizmet Alan) 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, veri            
sorumlusu olarak HEDEF İLETİŞİM ELEKTRONİK BİLG. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. “HEDEF”           
tarafından “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni” kapsamında; tarafınızdan elde ettiğimiz          
kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’da belirtilen           
istisnalar hariç olmak üzere, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla            
tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılmasına dair aşağıda belirtilen         
hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz. 
 
HİZMET ALAN İÇİN;  
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
Şirket politikalarının uygulanması ve şirket organizasyonunun sağlanması, 
Şirketin tedarikçilerden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketin ticari faaliyetlerini yerine            
getirmek için gerekli hizmetlerin sağlanması, 
Şirketin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, 
Şirketin gerekli kalite ve standart denetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile             
belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi, 
Şirket faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi 
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla           
Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” gereği internet ortamında gerçekleştirilen her türlü          
erişime ilişkin trafik bilgisinin kayıt altına alınması, 
Genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenebilecektir. 
 
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;  
kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler 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, kişisel verilerin           
silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde             



bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin           
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen 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.  
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK            
Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik          
açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.hedefiletisim.com.tr adresindeki formu doldurarak,       
formun imzalı bir nüshasını PINARBAŞI MAH D.BAKIR CAD.NİŞANTAŞI İŞ MERKEZİ KAT 5            
NO 20 BATMAN MERKEZ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,             
noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu             
hedefiletisim@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini 
Okudum ve Kabul Ediyorum. 

Rıza Veriyorum. 
 

Adı Soyadı / İmza 

Aydınlatma Metnini ve Açık Rıza Metnini 
Okudum ve Kabul Etmiyorum. 

Rıza Vermiyorum. 
 

Adı Soyadı / İmza 
 
 
 
 

 


