
 MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

a) Veri Sorumlusu Bilgileri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; HASTANE MH. SÜHEYLA SK.NO:15 İÇ KAPI:1 
ARNAVUTKÖY / İSTANBUL adresinde yer alan HİSAR ANTREPO VE DEPOLAMA HİZMETLERİ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ (Bundan sonra "HİSAR ANTREPO” olarak anılacakVr.) taraYndan Veri Sorumlusu sıfaVyla işlenebilecek\r. 

Şirket   : HİSAR ANTREPO VE DEPOLAMA HİZMETLERİ NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Adres    : HASTANE MH. SÜHEYLA SK.NO:15 İÇ KAPI:1 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL 
Tel       : 0 (212) 771-51-30 
Faks      : 0 (212) 771-50-63 
E-posta : kvk@hisarantrepo.com 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacakVr.) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Ge\rilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Bundan sonra “Tebliğ” olarak anılacakVr.) uyarınca 
Müşterilerinin HİSAR ANTREPO ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme 
amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmşVr. 

b) Müşterilere İlişkin Kişisel Veriler 

Kurumumuzca, Müşterilerine ilişkin kişisel veriler işbu me\nde belir\len amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda 
işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır: 

a. Kimlik Verileri: Ad Soyad, T.C Kimlik No, Firma Unvanı, Görevi, İmza, Plaka 

b. İleIşim Verileri: Telefon ve faks numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, kullanıcı adı ve parola 

c. Müşteri İşlem Verileri: Fatura, İrsaliye, Tahsilat-Tediye Bilgileri, Senet, Çek bilgileri, Sipariş Bilgisi/No, Talep bilgisi, imza 
sirküleri. 

d. Pazarlama Verileri: Teklif bilgileri,  
e. Finans Bilgileri: IBAN, müşteri, hesap no. 

c) Kişisel Verileri İşleme Amacı 

KVKK’nın 5 (2) maddesinde belir\len “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde 
işlenecek\r. 

- Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, 
- Ürün / Hizmetlere İlişkin Tekliflerin Sunulması, 
- Sözleşme Öncesi Görüşmelerin Yapılabilmesi, 
- Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, 
-Müşteri taraYndan talep edilen hizmet ve ürünler için hizmet ve ürünün fonksiyonel özellikleri, kullanım koşulları ve \cari 

şartların belirlenmesi, sözleşmeye bağlanması ve bu kapsamda kullanıcı tanımlamalarının ve yetkilendirmelerinin 
gerçekleş\rilmesi, 
-Müşteriye sunulan hizmet ve ürünlerin kullanımının sonlandırılması, 
- Şirket portöyündeki hizmet ve ürünlerin tanıVmı için gerekli reklam, tanıVm ve ziyaret faaliyetlerinin planlanması ve 

gerçekleş\rilmesi, 
-Müşteri talep ve şikâyetlerinin toplanması, kaydı ve konunun gerekli şirket içi birimlere veya 3. taraflara ile\lerek çözümün 

sağlanması  
- Finansal ilişkideki tarafların kaydı, alacak ve borçların tespi\, raporlanması, takibi, işlemlerin planlanması ve 

gerçekleş\rilmesi, 
- İş ortakları ve diğer altyapı tedarikçilerinin nezdinde işlem tesisi, benzeri işlemler için güvenlik ve kimlik tespi\ amacı ile bu 

ilgililerin bilgilendirilmesi, 
- Hesap mutakabaV, ödemelerin yapılabilmesi için sebebiyle yazılı sözlü ile\şim kurmak, 
- Finansal raporların hazırlanması, 
- Bilgi Teknolojileri İle\şim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, 
- Hukuken yetkili Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlar, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklara bildirim zorunluluğu ve HİSAR 
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 MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

İşbu 2 (İki) sayfa Aydınlatma Metnini tümüyle okuduğumu ve tamamını anladığımı kabul ve beyan 
ederim.  

AD SOYAD / TARİH / İMZA 
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