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AYDINLATMA METNİ 

Veri Sorumlusu: KROM YOL ASFALT MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Ekşioğlu Mahallesi 38. Sk. No: 1 Çekmeköy/İstanbul 

 

Krom Yol Asfalt Maki̇na İnşaat Taahhüt Sanayi̇ Ve Ti̇caret Li̇mi̇ted Şi̇rketi (“KROM YOL” 

veya “Şirket”) olarak 6698 sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu (“KVKK”) ve ilgili 

mevzuat uyarinca Şirket amaçlarina yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsaminda 

işlediğimiz kişisel verilere dair siz ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, potansiyel hizmet alicisi 

kişileri, çalişan adaylarimizi, çalişanlarimizi, iş ortaklarimizi, platform kullanicilarimizi ve 

sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amaciyla işbu aydinlatma metnini 

hazirladik.        

 

Hangi Verileriniz Toplanmaktadir ve Verileri Toplama Amacimiz Nedir? 

 

Şirket faaliyetlerimiz kapsaminda aşağida yer alan verilerinizi toplamaktayiz: 

1. Kimlik Bilgileri 

2. İletişim Bilgileri 

3. İşlem Güvenliği Bilgileri 

4. Mesleki Deneyim Bilgileri 

5. Özlük Bilgileri 

6. Müşteri İşlem Bilgileri 

7. Risk Yönetimi 

8. Finans Bilgileri 

9. Lokasyon 

10. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri 

11. Görsel ve İşitsel Kayitlar 

12. Hukuki İşlem Bilgileri 

13. Özel Nitelikli Kişisel Veriler (felsefi, din, mezhep ve diğer inançlar, irk ve etnik 

köken, sağlik bilgileri ve ceza mahkumiyeti verilerini içerir.) 
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Veri Kategorisi Kimlik Verileri 

Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir. 

Kimden toplanır? Kimlik bilgilerini; çalişanlarimizdan, çalişan 

adaylarimizdan, stajyerlerimizden, müşterilerimiz ve 

potansiyel müşterilerimizden ve tedarikçi yetkilisinden, 

toplamaktayiz. 

İçerik İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarasi, SGK 

sicil numarasi, uyruk, medeni durum, doğum tarihi, 

doğum yeri, pasaport numarasi, ehliyet numarasi, araç 

ruhsat bilgileri, nüfus cüzdani/kimlik fotokopisi, 

ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi gibi verilerdir. 

Verinin toplanma amacı Kimlik bilgileri; 

- Acil durum süreçlerinin yürütülmesi, 

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

- Çalişan adaylarinin başvuru süreçlerinin 

yürütülmesi, 

- Çalişanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynakli 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- İnsan kaynaklari süreçlerinin planlanmasi, 

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

- İş sağliği/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- İş sürekliliğinin sağlanmasi faaliyetlerinin 

yürütülmesi, 

- Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- Mal/hizmet satin alim süreçlerinin yürütülmesi, 

- Mal/hizmet satiş süreçlerinin yürütülmesi, 

- Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
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- Taşinir mal ve kaynaklarin güvenilirliğinin 

temini 

- Ücret politikasini yürütülmesi, 

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi, 

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Amaçlariyla toplanmaktadir. 

Verinin toplanmasının 

hukuki nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

Ayrica, ilgili kişilerle aramizdaki sözleşme ilişkisi 

nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayiz. 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz 

Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini 

toplamaktayiz.  

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar 

ve elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

 

 

Veri Kategorisi İletişim Bilgileri 

Açıklama Kişi ile iletişim kurulmasini sağlayan kişisel verilerdir 

Kimden toplanır? İletişim bilgilerini; çalişanlarimizdan, çalişan 

adaylarimizdan, stajyerlerimizden, müşteri ve 

potansiyel müşterilerimizden ve tedarikçi yetkilisinden 

toplamaktayiz. 

İçerik Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, 

işyeri adresi, işyeri ismi ve unvani, ev telefonu 

numarasi, cep telefonu numarasi, diğer telefon ve fax 

numarasi gibi verilerdir. 
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Verinin toplanma amacı İletişim bilgileri; 

- Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, 

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

- Çalişanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynakli 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

- Çalişan adaylarinin başvuru süreçlerinin 

yürütülmesi, 

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- İnsan kaynaklari süreçlerinin planlanmasi, 

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

- İş sağliği/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- İş sürekliliğinin sağlanmasi faaliyetlerinin 

yürütülmesi, 

- Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, 

- Mal/hizmet satin alim süreçlerinin yürütülmesi, 

- Mal/hizmet satiş süreçlerinin yürütülmesi, 

- Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

- Taşinir mal ve kaynaklarin güvenilirliğinin 

temini 

-  Ücret politikasinin yürütülmesi, 

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi, 

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Amaciyla toplanmaktadir. 

Verinin toplanmasının hukuki 

nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

Ayrica, ilgili kişilerle aramizdaki sözleşme ilişkisi 

nedeniyle de iletişim bilgileri toplamaktayiz. 
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Veri Kategorisi İşlem Güvenliği Verileri 

Açıklama Şirket’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri 

Sahibi’nin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve 

ticari güvenliğini sağlayan kişisel verilerdir. 

Kimden toplanır? İşlem güvenliği bilgilerini; çalişanlarimizdan ve 

stajyerlerimizden toplamaktayiz. 

İçerik IP adresleri, internet sitesi giriş-çikiş bilgileri, şifre ve 

parola bilgileri gibi kişisel verilerdir.  

Verinin toplanma amaci İşlem Güvenliği verileri; 

- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

- Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- Erişim yetkilerinin yürütülmesi, 

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi 

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Amaçlariyla toplanmaktadir. 

Verinin toplanmasının 

hukuki nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

Ayrica, ilgili kişilerle aramizdaki sözleşme ilişkisi 

nedeniyle de işlem güvenliği bilgilerini toplamaktayiz.  

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar 

ve elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar 

ve elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  
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Veri Kategorisi Mesleki Deneyim Verileri 

Açıklama İlgili kişinin mesleki deneyimine ait kişisel verilerdir. 

Kimden toplanır? Mesleki deneyim bilgileri; çalişanlarimizdan, çalişan 

adaylarimizdan, stajyerlerimizden, toplanmaktadir. 

İçerik Mesleki deneyim bilgileri, diploma bilgilerinden, 

gidilen kurslar bilgilerinden, meslek içi eğitim 

bilgilerinden, sertifikalardan, transkript bilgilerinden 

oluşmaktadir.  

Verinin toplanma amacı Mesleki deneyim bilgileri; İş Sağliği / Güvenliği 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlariyla 

toplanmaktadir. 

Verinin toplanmasının 

hukuki nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

  

Ayrica, ilgili kişilerle aramizdaki sözleşme ilişkisi 

nedeniyle de mesleki deneyime ait bilgileri 

toplamaktayiz. 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar 

ve elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

 

Veri Kategorisi Özlük Verileri 

Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için 

Şirket ile çalişma ilişkisi içerisinde olan kişilerden 

alinmasi gerekli bilgilerdir. 

Kimden toplanır? Özlük verilerini; çalişanlarimizdan, stajyerlerimizden, 

toplamaktayiz. 
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İçerik Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalişma 

geçmişi ve detaylari, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe 

giriş bildirgesi, SGK işten ayriliş bildirgesi, kan grubu, 

işe giriş sağlik raporu, adli sicil kaydi, engelli raporu, eski 

hükümlü raporu, idari ve yillik izin bilgileri, diğer sağlik 

raporlari, fotoğraf, sigorta verileri, askerlik durum bilgisi 

gibi verilerdir. 

Verinin toplanma amacı Özlük verileri; 

- Çalişan adaylarinin başvuru süreçlerinin 

yürütülmesi, 

- Çalişanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynakli 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

- İnsan kaynaklari süreçlerinin planlanmasi, 

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi 

- Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

Amaciyla toplanmaktadir. 

Verinin toplanmasının 

hukuki nedeni 

İlgili kişilerin özlük verilerini kendileri ile yaptiğimiz 

hizmet sözleşmesi, çalişma ve sosyal güvenlik, vergi vb. 

tabi olduğumuz mevzuattan kaynaklanan 

yükümlülüklerimiz kapsaminda ve meşru menfaatlerimiz 

gereği veya başvurulan pozisyona yönelik insan 

kaynaklari faaliyetlerini yürütmek amaciyla 

toplamaktayiz.  

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve 

elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

 

Veri Kategorisi Müşteri İşlem Verileri 

Açıklama Müşteri işlem verileri, müşteriler ile şirketimiz arasinda 
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paylaşilmiş olan kişisel verilerden ve ürün ve 

hizmetlerimizin kullanimina yönelik kayitlar ile 

müşterinin ürün ve hizmetleri kullanimi için gerekli olan 

bilgilerden oluşmaktadir.  

Kimden toplanır? Müşteri işlem verileri; müşterilerimizden, potansiyel 

müşterilerimizden ve tedarikçi yetkilisinden 

toplanmaktadir.  

İçerik Müşteri İşlem verileri, çağri merkezi kayitlari, fatura, 

senet, çek bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri gibi 

verilerden oluşur.  

Verinin toplanma amacı Müşteri işlem verileri; 

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

- Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

Amaciyla toplanir.  

Verinin toplanmasının hukuki 

nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

Ayrica, ilgili kişilerle aramizdaki sözleşme ilişkisi 

nedeniyle de müşteri işlem verilerini toplamaktayiz. 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve 

elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

 

Veri Kategorisi Risk Yönetimi Verileri 

Açıklama İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için 

gerekli bilgilerdir. 

Kimden toplanır? Risk yönetimi verileri, müşterilerimizden, potansiyel 
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hizmet ve ürün alicisindan ve tedarikçi yetkilisinden 

toplanmaktadir.  

İçerik Risk yönetimi verileri ticari, teknik, idari risklerin 

yönetilmesi için işlenen bilgilerden oluşmaktadir. 

Verinin toplanma amacı Risk yönetimi verileri; 

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

- İş süreliliğinin sağlanmasi faaliyetlerinin 

yürütülmesi, 

- Mal/hizmet satiş süreçlerinin yürütülmesi, 

- Mal/hizmet satin alim süreçlerinin yürütülmesi, 

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

- Müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin 

yürütülmesi, 

- Ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, 

- Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, 

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- Taşinir mal ve kaynaklarin güvenliğinin temini, 

- Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

- Ücret politikasinin yürütülmesi, 

Amaciyla toplanmaktadir. 

Verinin toplanmasının hukuki 

nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

Ayrica, ilgili kişilerle aramizdaki sözleşme ilişkisi 

nedeniyle de risk yönetimi verilerini toplamaktayiz. 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve 

elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  
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Veri Kategorisi Finans Verisi 

Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsaminda toplanan finansal 

verilerdir.  

Kimden toplanır? Bu verileri; çalişanlarimizdan, müşterilerimizden ve 

potansiyel ürün veya hizmet alicilarindan ve tedarikçi 

yetkilisinden toplamaktayiz. 

İçerik Finans verisi, bilanço bilgileri, finansal performans 

bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarliği bilgileri, 

maaş bilgilerini içermektedir.  

Verinin toplanma amacı Finans verileri; 

- Çalişanlar için yan haklar ve menfaatleri 

süreçlerinin yönetilmesi, 

- Çalişanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynakli 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

- İnsan kaynaklari süreçlerinin planlanmasi 

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

- Ücret politikasinin yürütülmesi, 

- Ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin 

yürütülmesi, 

- Müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin 

yürütülmesi, 

- Mal/hizmet satin alim süreçlerinin yürütülmesi, 

- Mal/hizmet satiş süreçlerinin yürütülmesi, 

- Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi, 

- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Amaciyla toplanir.  
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Verinin toplanmasının hukuki 

nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar 

ve elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

Veri Kategorisi Lokasyon Verileri 

Açıklama Lokasyon verileri, kişilerin lokasyon verileridir. 

Kimden toplanır? Lokasyon verileri çalişanlarimizdan müşterilerimizden, 

potansiyel hizmet/ürün alicisindan ve tedarikçi 

yetkilisinden toplanir. 

İçerik Lokasyon verisi, kişinin bulunduğu yerin konum 

bilgilerin, araç takip sistemlerini kapsamaktadir. 

Verinin toplanma amacı Lokasyon  verileri; 

- Taşinir mal ve kaynaklarin güvenilirliğinin 

temini, 

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

- Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- İş sürekliliğinin sağlanmasi faaliyetlerinin 

yürütülmesi, 

- İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi 

Amaciyla toplanir. 

Verinin toplanmasının hukuki Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 
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nedeni mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

 

Ayrica, ilgili kişilerle aramizdaki sözleşme ilişkisi 

nedeniyle de lokasyon verilerini toplamaktayiz. 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve 

elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz. 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve 

elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

Veri Kategorisi Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi 

Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsaminda toplanan fiziksel mekan 

güvenliği verilerdir.  

Kimden toplanır? Bu verileri; çalişanlarimizdan, stajyerlerimizden, çalişan 

adaylarimizdan, potansiyel hizmet ve ürün alicisindan, 

müşterilerimizden, tedarikçi çalişani, tedarikçi 

yetkilisinden, hissedar/ortaklarimizindan ve 

ziyaretçilerimizden toplamaktayiz. 

İçerik Fiziksel mekan güvenliği verisi; ilgili kişilerin giriş 

çikişlarini gösteren kayitlardan, kamera kayitlarindan 

oluşmaktadir.   

Verinin toplanma amacı Fiziksel mekan güvenliği verileri; 

- Fiziksel mekan güvenliği temini, 

Amaçlariyla toplanir. 

Verinin toplanmasının 

hukuki nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 
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Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve 

elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

Veri Kategorisi Görsel İşitsel Kayıtlar Verisi 

Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsaminda toplanan görsel işitsel 

kayitlar verilerdir.  

Kimden toplanır? Bu verileri; çalişanlarimizdan, stajyerlerimizden, 

toplamaktayiz. 

İçerik Görsel işitsel kayitlar, fotoğraflardan, videolardan, ses 

kayitlarindan oluşmaktadir.    

Verinin toplanma amacı Görsel işitsel kayitlar verileri; 

- Çalişan adaylarinin başvuru süreçlerinin 

yürütülmesi, 

- Çalişanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynakli 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

- İnsan kaynaklari süreçlerinin yürütülmesi, 

Amaciyla toplanir.  

Verinin toplanmasının 

hukuki nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve 

elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

Veri Kategorisi Hukuki İşlem Verisi 

Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsaminda toplanan hukuki 

işlemler dolayisiyla toplanan kişisel verilerdir.  
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Kimden toplanır? Bu verileri; çalişanlarimizdan ve müşterilerimizden 

toplamaktayiz. 

İçerik Hukuki işlem verisi, adli makamlarla yazişmalardaki 

bilgileri, dava dosyasindaki bilgilerden oluşmaktadir.    

Verinin toplanma amacı Hukuki işlem verileri; 

- Çalişanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynakli 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

- Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 

- İnsan kaynaklari süreçlerinin planlanmasi, 

- Çalişan adaylarinin başvuru süreçlerinin 

planlanmasi, 

- Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi 

Amaciyla toplanir.  

Verinin toplanmasının 

hukuki nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve 

elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  

Veri Kategorisi Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

Açıklama Şirket faaliyetlerimiz kapsaminda felsefi din, mezhep ve 

diğer inançlar, sağlik bilgileri, dernek üyeliği, ceza 

mahkumiyeti içeren kişisel verilerdir. 

Kimden toplanır? Bu verileri; çalişanlarimizdan toplamaktayiz. 

İçerik Özel nitelikli kişisel veriler; irk ve etnik köken, felsefi ve 

dini inançlarina, geçirilen hastaliklara, ceza 

mahkumiyetlerine ilişkin bilgiler vermektedir.     
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Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? 

 

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarida sayilan 

diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açikça yetkili kilinmiş yerler ile periyodik olarak veya 

yetkili kilinmiş mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşilir. 

 

Ayrica, bir mahkeme karari ve kanunla açikça yetkili kilinmiş idari bir merciin talebi üzerine, 

yetkili kişi veya kurum ile paylaşilir. 

 

Bunun dişinda, kişisel verileriniz, İş Ortaklari ve Tedarikçiler (Mali Müşavirler, Lojistik 

Şirketleri vb.) resmi kurumlar ile hizmetin ifasi ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi amaciyla sinirli olarak paylaşilir. 

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz? 

 

Kişisel verileriniz yalnizca; 

● Açik rizanizin bulunduğu, 

Verinin toplanma amacı Özel nitelikli kişisel veriler; 

- Çalişan adaylarinin başvuru süreçlerinin 

yürütülmesi, 

- Çalişanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynakli 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

- İnsan kaynaklari süreçlerinin planlanmasi, 

- İş sağliği/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

- Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

Amaciyla toplanir. 

Verinin toplanmasının 

hukuki nedeni 

Söz konusu verilerin toplanmasinin temel nedeni ilgili 

mevzuattaki yükümlülüklerdir. 

Veri toplama yöntemi Verileri basili formlar araciliğiyla, kimi zaman da 

doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve 

elektronik cihazlar vasitasiyla toplamaktayiz.  
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● KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarilacak ülkede yeterli 

korumanin bulunduğu ve 

● KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarilacak ülkede yeterli korumanin 

bulunmamasina rağmen yeterli korumanin ilgili ülke tarafindan taahhüt edilmesi ve 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu  

hallerden birinin varliğinda yurt dişina aktarilabilir.  

 

Örneğin, hizmetin yurt dişindaki bir firma araciliğiyla sağlanmasi halinde sözleşmenin ifa 

edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dişina 

aktarilmasi gerekmektedir.  

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır? 

 

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağidaki şekildedir: 

● Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanmasi için bir süre belirlenmişse söz 

konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadir. Olasi bir mahkeme talebinin 

veya kanunla yetkili kilinmiş bir idari merciin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafimiza 

geç ulaşmasi veya tarafi olabileceğimiz bir ihtilafin meydana gelmesi gibi ihtimaller 

gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanmasi için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay 

ila 1 yil arasi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen 

sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir. 

● Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise 

aramizdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafinizla yapilan sözleşmede belirlenen süre 

boyunca verileriniz saklanir. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen 

süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir 

veya anonim hale getirilir.  

● Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce 

silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.  

● Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amaci olmayan 

verileriniz silinmesine dair talepte bulunmaniz halinde ise derhal veya en geç 6 ay 

içerisinde silinir. 

 

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir? 
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Kişisel verilerinize ilişkin; 

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

● Kişisel verilerin işlenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip 

kullanilmadiğini öğrenme, 

● Yurt içinde veya yurt dişinda kişisel verilerinizin aktarildiği üçüncü kişileri bilme, 

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanliş işlenmiş olmasi halinde bunlarin düzeltilmesini 

isteme, 

● KVKK mevzuatinda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme, 

● Eksik veya yanliş verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok 

edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardiğimiz üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, 

● İşlenen verilerin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çikmasi durumunda sonuca itiraz etme ve 

● Kişisel verilerin kanuna aykiri olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaniz halinde bu 

zararin giderilmesini talep etme haklarina sahipsiniz. 

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;  

• Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, islak imzali yazili bir 

dilekçe veya KROM YOL KVKK Başvuru Formu araciliğiyla Ekşi̇oğlu Mahallesi̇ 38. 

Sk. No: 1 Çekmeköy/İstanbul adresine göndererek, 

• Kayitli elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza 

kullanmak suretiyle “kromyolasfalt@hs02.kep.tr”   kayitli elektronik posta adresimize 

göndererek, 

● İlgili Kişi tarafindan Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayitli 

bulunan elektronik posta adresinden info@kromyolasfalt.com.tr adresimize 

göndererek 

Şirket’e iletebilecektir. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslari Hakkinda Tebliğ uyarinca, İlgili Kişi’nin, 

başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazili ise imza, T.C. kimlik numarasi, (başvuruda 

mailto:kromyolasfalt@hs02.kep.tr
info@kromyolasfalt.com.tr%20
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bulunan kişinin yabanci olmasi halinde pasaport numarasi), tebligata esas yerleşim yeri veya 

iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarasi ve faks numarasi 

ile talep konusuna dair bilgilerin bulunmasi zorunludur. 

İlgili Kişi, yukarida belirtilen haklari kullanmak için yapacaği ve kullanmayi talep ettiği 

hakka ilişkin açiklamalari içeren başvuruda talep edilen hususu açik ve anlaşilir şekilde 

belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Talep konusunun başvuranin şahsi ile ilgili olmasi gerekmekle birlikte, başkasi adina hareket 

ediliyor ise başvuruyu yapanin bu konuda özel olarak yetkili olmasi ve bu yetkinin 

belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrica başvurunun kimlik ve adres 

bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkasi adina yaptiği talepler değerlendirmeye alinmayacaktir. 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? 

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştiği tarihten itibaren en 

geç 30 gün içerisinde cevaplanir. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli 

ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere 

İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir. 

 

 

  

  


