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ASPAR ASANSÖR AKSAMLARI PAZ. TİC. A.Ş. 

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ 

 

İşbu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 

10. maddesi ile düzenlenen Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aspar Asansör Aksamları 

Paz. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER   

 

Yukarıda açıklanan çerçevede web sitemiz üzerinden çerezler aracılığıyla veya ‘İletişime 

Geçin’ – ‘Bize Yazın’ – ‘Teklif Al’ gibi formların doldurulması suretiyle elde edilen kişisel 

veriler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir; 

 

 

Kimlik  

 

Ad-soyad 

 

İletişim  

 

Telefon Numarası, e-posta adresi, adres 

 

İşlem Güvenliği  

 

Web sitesinin kullanımı sırasında elde edilen 

gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, 

form bilgileri, Log kayıtları, konum bilgileri 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

  

Yukarıda sayılan kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6.  maddeleri uyarınca Aspar Asansör 

Aksamları Paz. Tic. A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: 

 

 Aspar Asansör Aksamları Paz. Tic. A.Ş.’nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve 

şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için şirket birimleri tarafından 

gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,  

 Aspar Asansör Aksamları Paz. Tic. A.Ş.’nin mal/hizmet üretim ve operasyon 

süreçlerinin yürütülmesi, 

 Aspar Asansör Aksamları Paz. Tic. A.Ş.’nin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve 

geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında acil durum operasyonlarının 

yürütülmesi, 

 Aspar Asansör Aksamları Paz. Tic. A.Ş.’nin mal/hizmet satış süreçlerinin ve satış 

sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, 

 Aspar Asansör Aksamları Paz. Tic. A.Ş.’nin Web Sitesinin daha etkin kullanılması, 

ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması, 

 Aspar Asansör Aksamları Paz. Tic. A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olunan ilgili kişilerin 

ticari, teknik, hukuki güvenliklerinin sağlanması ve işbu gerçek/tüzel kişilerle irtibat 

sağlanması,  
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 Aspar Asansör Aksamları Paz. Tic. A.Ş.’nin reklam ve kampanya süreçlerinin 

yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla SMS ve e-posta gönderimi 

yapılması, 

 Aspar Asansör Aksamları Paz. Tic. A.Ş.’nin ticari itibarı ve oluşturduğu güvenin 

korunması, 

 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 

Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten 

kaynaklananlar başta olmak üzere, resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında 

öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu 

hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olunan yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi,  

 Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen 

finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın 

alma operasyonları, şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki 

operasyonlarının yönetilmesi, 

 Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, 

değerlendirilmesi, yanıtlanması, 

 İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

 

Kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatlar gereği talep halinde 

adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, şirket 

çalışanları, görevlileri, topluluk şirketleri (şirket ve/veya iş ortakları, hissedarları), hukuki 

zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin 

yürütülmesi için şirketin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları 

ile KVKK uyumluluğu ve veri güvenliği koşulları sorgulanarak paylaşılabilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ  

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine 

dayanılarak web sitesinde bulunan formların doldurulması vasıtasıyla, yazılı veya elektronik 

şekilde kanuna uygun olarak tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya otomatik 

olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ”e göre Aspar Asansör Aksamları 

Paz. Tic. A.Ş.’nin “Koca Sinan Sanayi Sitesi 1187. Sok. No:8 Ostim Yenimahalle/Ankara” 

adresine yazılı olarak veya “info@aspar.com” e-posta adresine iletebilirsiniz. 


