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GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ MÜHENDİSLİK MADENCİLİK 
İNŞAAT LABARATUVAR VE EĞİTİM HİMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

AYDINLATMA METNİ 

 
GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ MÜHENDİSLİK MADENCİLİK İNŞAAT 

LABARATUVAR VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin korunması 

ve güvenliği konusunda yasal çerçevede gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Şirketimiz, 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Onuncu maddesinden doğan aydınlatma 

yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, Firmamızdan hizmet alan müşteriler, Firmamız 

bünyesinde çalışan ve/veya ön başvuruda bulunan, firmamızın hizmet verdiği bina veya 

tesislere ziyaret amaçlı gelen misafirler ve/veya bina sakinleri tesis çalışanları ve diğer tüm 

üçüncü şahısların dikkatine sunar.  

 
Kanun Numarası : 6698,  Kabul Tarihi : 24/3/2016,  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 

7/4/2016, Sayı : 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KVKK uyarınca, veri sorumlusu 

sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek yada GAMA OSGB firmamız ile 

paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin kişisel verilerin işlenmesi 

kapsamında, aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde GAMA 

OSGB firmamız tarafından yasalara uygun olarak işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan 

ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, anonimleştirilmesi dahil olmak üzere bilgileriniz 

üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin kişisel verilerin işlenmesi anlamına geldiğini 

bilgilerinize sunarız. 
 

TANIMLAR 

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür 
iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve 
yetkiler sağlayan rıza. 

Kişisel Veri 

 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 
bilgi. 
 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 

 
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, 
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, 
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 
biyometrik ve genetik veriler. 
 

KVKK 6698  sayılı   Kişisel   Verileri Korunması Kanunu. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel   verilerin   tamamen   veya   kısmen otomatik olan ya 
da herhangi bir veri kayıt sistemini parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, Muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlemi. 

http://www.gamaisg.com.tr/
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VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

 

Şirketimiz GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ MÜHENDİSLİK MADENCİLİK 

İNŞAAT LABARATUVAR VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından elde edilen kişisel 

veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup 

tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür; 

 

ADI SOYADI  

ÜNVAN GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ MÜHENDİSLİK 

MADENCİLİK İNŞAAT LABARATUVAR VE EĞİTİM HİZMETLERİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 

ADRES HAMİDİYE MH. ADALET CD. NO:28 / A SOMA - MANİSA 

TELEFON 0 236 612 8484 

E-POSTA info@gamaisg.com.tr 

KEP  

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI 

 

Toplanan kişisel verileriniz, GAMA OSGB firması tarafından KVK Kanunu’nun 5inci ve 

6ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar 

için işlenecektir; 

 GAMA OSGB firması tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve 

GAMA OSGB firmasının politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi, 

 İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve 

hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, 

 Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, 

satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, 

 Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya 

topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi, 

 GAMA OSGB firması ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan 

kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 

 GAMA OSGB firması tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete 

bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz 

tarafından yapılması; 

 GAMA OSGB firmasının ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve 

uygulanması, 
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 GAMA OSGB firmasının hizmet verdiği bina ve tesislerin fiziksel güvenliğinin 

sağlanması, 

 GAMA OSGB firmasının bulunduğu alanda, bina ve tesislerin giriş çıkışların 

kontrol edilmesi, 

 Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle müşteri 

şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri 

memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile 

ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, 

 Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve Personellere eğitim 

verilmesi, 

 GAMA OSGB firmasının Resmî kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve 

icrası, 

 GAMA OSGB firmasının İş sözleşmeleri uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilebilmesi, sözleşmelerde gerçekleşen değişiklikler hakkında 

bilgilendirme yapılması, 

 GAMA OSGB firmasının Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve 

icrası, 

 Kişisel verileriniz, GAMA OSGB firması tarafından sağlanan istihdam, hizmet 

politikası ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle 

birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, GAMA OSGB 

firmasının birimleri, internet sitesi, sosyal medya alanları, mobil uygulamalar 

ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. 

 GAMA OSGB firmasının ticari, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 

ile GAMA OSGB firmasının insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin 

temini amacıyla aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun 5inci ve 6ıncı maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek aynı zamanda 3üncü 

kişilere GAMA OSGB firmasının politikalarının icra edilebilmesi amacıyla 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5inci ve 6ıncı maddeleri 

kapsamında aktarılabilecektir. 

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8inci ve 9uncu maddelerinde belirtilen kişisel 

veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak; 

 

 GAMA OSGB tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve GAMA 

OSGB politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi, 

 Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon ve 

pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, 

 Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya 

topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi, 
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 GAMA OSGB firması ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin 

hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 

 GAMA OSGB firması tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete 

bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz 

tarafından yapılması, 

 GAMA OSGB firmasının ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 

amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu 

kurumlarına aktarılabilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLE VE HANGİ 
 HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLANIR 

 
   

Kişisel verileriniz GAMA OSGB firmasına ait internet sitelerinde yer alan iletişim, üyelik 

ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız 

ile eklediğiniz geri bildirim ve benzeri içeriklere haiz bilgileriniz), çağrı merkezlerimiz aracılığı ile 

paylaştığınız bilgileriniz, GAMA OSGB firması tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya 

tüzel kişiler ilgili kişi verilerini; e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt 

ortamında tutulan formlar, misafir kayıt defteri, otomasyon programı ve tutanaklar gibi vasıtalar 

ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 

5inci ve 6ıncı maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenler ile toplayabilecektir.  

 

VERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 

 

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir; Kanunda veya ilgili mevzuatta 
verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak 
zorundadır. 

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye 

ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi 

gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl 

arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz 

konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir. 

 

 İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

 

KVK Kanun’un 11inci maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da 

bulunmasın; GAMA OSGB firmamıza başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan 

hususlarda mevcut haklarınızı, KVK Kanununun 5inci ve 6ıncı  maddeleri ve sair yasal 

mevzuatlar çerçevesinde kullanabilirsiniz. 

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak; 
 

 Kişisel veri 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 
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bilme, 
 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 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 sahiptir. 

 

İlgili kanun ve muhtelif mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca, 

taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla 

ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ”in 5inci maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, 

mobil imza ya da GAMA OSGB firmamıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı 

bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@gamaisg.com.tr adresine 

iletebilirsiniz. 

 

GAMA OSGB firmasının Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında 
Aydınlatma metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum. 

 


