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MÜŞTERİLERE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI 

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
 
 

KYANI TURKEY KOZMETİK ÜRÜNLERİ VE GIDA TAKVİYELERİ İTH. İHR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  (“KYANİ” 
veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu 
bilinçle, Şirket’in gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, 
genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara 
uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam 
idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri 
kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde 
işlemekteyiz 
 
Kişisel verilerinizden; ad, soyad, e-posta, adres, telefon tipindeki verileriniz ürün satın alımını takiben 
sisteme kayıt olunduğu anda toplanmakta ve; 
 

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 

• Mal/ hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz gerekli görülmesi 
halinde Şirket yöneticilerine aktarılacaktır. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar 
doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-c bendi uyarınca, 
bir sözleşmenin kurulması veya ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu 
olması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik/otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.  
 
Kişisel verileriniz; 
 
Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;    
 
a) İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı 

sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi 
danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,  

b) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması 
koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî 
kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,  

c) Tarafınızla akdedilen satış sözleşmesinden doğan yükümlülükleri yerine getirebilmemiz veya 
denetleme faaliyetlerini yürütebilmemiz amacıyla; iş ortaklarımıza, 

d) Vekil ve temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş 
vekil ve temsilcilerinize, 

e) Kullanılan uygulama ve yazılım, bulut sisteminin, e-posta altyapısının ve programların sunucu veya 
veri tabanlarının yurtdışında olması nedeniyle, Şirket’in idaresi, iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirket 



politikalarının uygulanması, KYANİ grup şirketlerine raporlama yapılabilmesi veya iç 
politikalarımıza uygun bir şekilde kurumsal kaynak planlaması yapılması amacıyla; yurtdışına, 

 
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılacaktır.  
 
Dilediğiniz zaman KYANİ’ye başvurarak; 
 

• 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme,  

• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, 
 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, 
işyerinden veya www.kyani.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak 
imzalı şekilde “Kozyatağı Mah. Kocayol Cad. No:55 Ayar Plaza, Kadıköy 34742 / İstanbul” adresine noter 
kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda 
doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP 
adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak 
kyaniturkey@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz. KYANİ, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap 
verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem 
ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi 
halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir. 

 
KYANI TURKEY KOZMETİK ÜRÜNLERİ VE GIDA TAKVİYELERİ 
İTH. İHR.  PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.   

 
 
Adı: 
Soyadı: 
Tarih: 
İmza 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyani.com.tr/


 

MÜŞTERİLERE YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI 

 

Elden teslim almış bulunduğum “Müşterilere Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında 
Aydınlatma Metni” ni okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ilgili 
kişisel verilerimin; KYANİ tarafından Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki 
sebepler dâhilinde KYANİ müşteri kayıt sistemi sunucularının kullanılan uygulama ve  yazılım, bulut 
sisteminin, e-posta altyapısının ve programların sunucu veya veri tabanlarının yurtdışında olması 
nedeniyle, Şirket’in idaresi, iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirket politikalarının uygulanması, KYANİ grup 
şirketlerine raporlama yapılabilmesi veya iç politikalarımıza uygun bir şekilde kurumsal kaynak 
planlaması yapılması amacıyla; yurtdışına aktarılmasına  yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. 
Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde 
aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim. Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı 
kalmak kaydıyla; ad, soyad, email, adres, telefon tipindeki kişisel verilerimin KYANİ tarafından 
yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim. 
 

Adı : 

Soyadı : 

Tarih : 

İmza : 

 
 
 

 


