
 

Multimedia Bilgisayar & Güvenlik Sistemleri Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Multimedia Bilgisayar & Güvenlik Sistemleri (“Multimedia 

Bilgisayar“) tarafından hazırlanmıştır. 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; 

veri sorumlusu olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  

İnternet Adresi : https://multimediabilgisayar.com/ 

Telefon Numarası :  +90 332 512 07 24 ,  +90 332 512 81 02 

E-Posta Adresi : info@multimediabilgisayar.net 

Adresi : Evsat Mah. 401. Sk. No:34 Beyşehir / KONYA 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  

Multimedia Bilgisayar tarafından çalışanları, iş ortakları gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim 
bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi 
ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir. 
 
Toplanan kişisel verileriniz; 
  
• Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine 
getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın 
öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, 
 
• Hizmet ve ürünlerimizin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama 
faaliyetleri için size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, fırsat 
habercisi kampanyalarımızı mail yoluyla göndermek, 
 
• Basılı yayınlar/ yazışmalar göndermek; elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler 
göndermek, 
 
• Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, 
bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim 
kurmak, 
 
• Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve 
ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve 
hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek, 
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• Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi 
gerçekleştirmek,  
 
•İşe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek, 
 
•Çalışanlarımızın performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini artırmak, eğitim ve kariyer 
planlarını belirlemek, iş güvenliğini sağlamak, 
 
• Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine 
uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına 
ilişkin olarak Multimedia Bilgisayar’ın tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek, 
 
Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, 
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları dahilinde işlenecektir. 
 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, firmamız, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal 
medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde 
kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; Multimedia Bilgisayar & Güvenlik 
Sistemleri tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin 
ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca 
alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için 
zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Multimedia 
Bilgisayar & Güvenlik Sistemleri’nin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak 
toplanmaktadır. 
 
4. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Şirketimiz yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi 

birlikte faaliyetlerini yürüttüğü ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü 

kişi iş ortaklarıyla veya kanunen yetkili kamu ve özel kurumlardan talep edilmesi durumunda 

6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca kişisel verileriniz paylaşılabilecektir. 

5. İlgili Kişinin Hakları 

Şirketimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca 

aşağıdaki haklara sahiptirler:  

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileri 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 

 • İşlenen 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 halinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi 

tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz 

olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 

tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

 


