SPOT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ
Spot Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SPOT KİMYA”veya “şirket” olarak anılacaktır) olarak, gerek web
sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldururken, gerekse başka yollarla tarafımıza
iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin; TC. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası
sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili
mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına ve mahremiyetine son derece önem
vermekteyiz.
İşbu Aydınlatma Metni KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince
sitemizi ziyaret eden siz ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi,müşterilerimizi, satıcı ve bayilerimizi,
üretici firmaları, işbilirliği içinde olduğumuz kurum ve kuruluşları ve onların çalışanlarını,
hissedarlar ve yetkililer başta olmak üzere kişisel verileri işlenen tüm 3. kişileri bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmış olup; Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili olarak Veri Sorumlusu
sıfatıyla açıklanan bu metni lütfen dikkatlice okuyunuz. Daha Detaylı bilgiye
https://www.spot.com.tr/kvkk.html adresinden “kişisel verilerin korunması işlenmesi ve gizlilik
politikası” ile “ kişisel verilerin saklanması ve imha politikasını” inceleyerek ulaşabilirsiniz.
1. VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu sıfatıyla, Bayar Caddesi, Şehit Fatih Mehmet Öngül Sokağı, No:3 Kat:7 Kat:11
Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Spot Kimya San. Ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMAKTADIR VE VERİLER HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?
Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Şirketimizle elektronik veya
elektronik olmayan yollarla iletişime geçtiğinizde toplanan kişisel verileriniz, örneğin, sizin veya
şirketinizi temsile yetkili kişilerin veya çalışanların adı, soyadı, kimlik numarası, kimlik,ehliyet veya
pasaportta
yer alan diğer bilgiler gibi kimlik bilgileri, adresiniz, e-posta adresiniz, sabit
telefonunuz, mobil telefonunuz gibi bize açıkladığınız iletişim bilgileri, ödemeler için verdiğiniz
banka bilgileri, vergi no ve vergi dairesi gibi fatura bilgileri ve diğer mali bilgileriniz, şirketimizin
merkez ve depolarını ziyaret ettiğinizde CCV kapalı devre güvenlik kamera kayıtları, şirketle online
iletişme geçtiğinizde ıp adresi gibi kişisel verileriniz olabilir.
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin yasal yükümlüklerini yerine getirebilmesi, sözleşmelerin
ifası, şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması ve
teslimi, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, müşteri ilişkileri sürecinin yürütülmesi,
müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlanması, talep öneri
ve şikayetlerin karşılanması, ticari faaliyetin gerçekleştirilmesi ve bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
amaçlarıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları kapsamında işlenecektir.
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Açık rızanızın varlığı halinde, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve
yürütülmesi, analiz faaliyetleri, ürünlerin sizlerin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre
özelleştirilerek sizlere önerilmesi, tanıtılması, kabulünüz kapsamında şirketimizle paylaşmış
olduğunuz kişisel iletişim bilgilerinize, reklam, promosyon, e-bülten, tanıtım vb ticari elektronik
ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması
amaçlarıyla açık rıza vermeniz halinde işlenebilecektir.
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari
ilişkinin devamı açısından sözleşmelerin ifası, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak
için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin
hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması, satış sonrası hizmetlerin verilmesi, sevkiyat ve ürün teslimin sağlanması, işyeri
güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla ve şirketimizin meşru menfaatleri için ; iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize, şirket yetkilisi ve hissedarlarımıza, iştiraklerimize (Şirketimizin hissedarı olduğu TMex Dış Ticaret A.Ş, Afrika Sanayi Ürünleri Ticaret ve Danışmanlık A.Ş, Lava Tarım ve Hayvancılık
Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş unvanlı grup şirketlerimiz, bu şirketlerin hissedar ve yetkilileri) üretici
firmaya, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı
olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
Şirketimiz birimleri, ofisleri, topluluk şirketleri ile temasa geçtiğinizde, akdedilen sözleşmelerle,
internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da
elektronik olarak toplanabilmektedir.Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda
Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu
kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde
yerine getirebilmesi, sözleşmenin ifası ve şirketimizin meşru menfaati hukuki sebebine dayanılarak,
doğrudan tarafınızca paylaşılması ile toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ise, ürün ve
hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre, özelleştirilerek size sunulması hukuki
sebebine dayalı olarak KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
kapsamında işlenmektedir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?
Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. maddesine göre, aşağıda sayılan haklara sahip
bulunmaktasınız.
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
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 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 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 hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
6. HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMALIDIR?
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” göre, Kişisel veri sahibi “İlgili
Kişi” sıfatıyla, Kanunun 11.maddesi kapsamındaki haklarınıza yönelik taleplerinizi,
https://www.spot.com.tr/kvkk.html adresinden ulaşabileceğiniz Spot Kimya Veri Sahibi Başvuru
formunu doldurarak,
 Spot Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin Kozyatağı, Bayar Caddesi Şehit Mehmet Fatih Öngül
Sokak Bağdatlıoğlu Plaza No:3/ Kat;7 kat;11 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak,
 Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada şirketimize
daha önce bildirdiğiniz ve veri sorumlusu şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak suretiyle şirketimizin spot@hs01.kep.tr adresli elektronik posta
adresine iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda;
İsim, Soy isim, Başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı
olması halinde pasaport numarası),Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Bildirime esas
elektronik posta adresi (mevcut ise),Telefon numarası, Faks numarası ile talep konusuna dair
bilgilerin bulunması zorunludur. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için gerekli bilgi ve
belgeler ve 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin
olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir
şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.Talebinizin niteliğine göre, en kısa sürede ve engeç otuz
gün içinde başvurularınız ücretsiz sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre
tarafınızdan ücret talep edilecektir.
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