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Bilgilendirme 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 
Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
İş Bu Aydınlatma Metninde;  
 
Tedarikçi  ; Gerçek Kişi Tedarikçi  / İş Ortağı / Dış Hizmet Sağlayıcı 

       Tüzel Kişi Tedarikçi / İş Ortağı Dış Hizmet Sağlayıcının Gerçek Kişi Temsilcisi  
 

Tedarikçi Çalışanı;  Tedarikçi adına tedarik zincirinde görev alan çalışan/ çalışanlar 
 
Kişisel Verisi/Verileri :  Yukarda tanımlanan gerçek kişilere  ait belirli veya belirlenebilir   her türlü 
bilgi, 
 
Kanun- KVKK:  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

Şirket/ Şirketimiz:  Okyanus Mutfak Eşyaları San. ve Dış Tic  Ltd. Şti .  (Okyanus) , 
 
Olarak ifade edilmektedir. 
 

Okyanus  olarak ,kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. İş bu Aydınlatma Metni , 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  gereği ve kanuna  uygun şekilde aydınlatma yükümlülüğümüzü 

yerine getirmek amacıyla , kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki 

tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olan 
Şirketimiz, tarafından sizlere sunulan pazarlama faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin hangi 
amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları 
bulabilirsiniz. 

İşlenen Kişisel Verileriniz   
 
Okyanus tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan 
verilerin hangileri olduğu, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir. Aksi açıkça 
belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel 
veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.  
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1. Tedarikçi  
 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ 
KİŞİSEL VERİ TOPLAMA 
YÖNTEMLERİ 

Kimlik verisi Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, 
nüfus cüzdanı sureti 

 
 
Söz konusu kişisel verileriniz; 
 
1.Tedarik sürecinde oluşturulan 
, dijital ve basılı formlar (Teklif 
ve  Sözleşmeler …vb.) 
2.  Çevrimiçi elektronik formlar  
3. yazışmalar ve telefon 
görüşmeleri ,  
4. Fuar vb. etkinlikler esnasında 
alınan/sunulan  kartvizit ..vb 
tanıtım araçları 
5. Şirketinizin tanıtım 
etkinlikleri  
 
Süreçlerinde toplanmaktadır. 
 

İletişim verisi Telefonu, e-postası, işyeri adresi 

Müşteri İşlem Verisi: 
Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş 
bilgisi, talep bilgisi 

Finansal veri 

Banka hesap bilgileri, kredi kartı 
bilgileri, ticari alış veriş durumunda 
risk yönetimi için gerekli olması 
durumunda bilanço bilgileri, finansal 
performans bilgileri, kredi ve risk 
bilgileri 

Hukuki İşlem Verileri 

Hukuki bir konu veya dava bulunması 
durumunda adli makamlarla 
yazışmalardaki bilgiler, dava 
dosyasındaki bilgiler 

Mesleki  deneyim çalışma 
verisi  

şirket, departmanı, çalışma şekli, 
mesleği, unvanı, imza sirküleri 

Lokasyon verisi 
Tedarik aşamasında takip gerekli 
olması durumunda konum bilgileri 

Fiziksel Mekan güvenliği 
doğrultusunda görsel veri 

Kamera Kaydı (CCTV) 

 
2. Tedarikçi Çalışanı 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ 
KİŞİSEL VERİ TOPLAMA 
YÖNTEMLERİ 

Kimlik verisi Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, 
nüfus cüzdanı sureti 

 
 
 
Kişisel verileriniz; 
 
1. Ürün sipariş ve teslimat 
Süreçlerinde 
toplanmaktadır. 
 

İletişim verisi Cep Telefonu numarası , e-postası, 
işyeri adresi 

Mesleki  deneyim çalışma 
verisi  

şirket, departmanı, çalışma şekli, 
mesleği, unvanı, imza sirküleri 

Lokasyon verisi 
Tedarik aşamasında takip gerekli 
olması durumunda konum bilgileri 

Fiziksel Mekan güvenliği 
doğrultusunda görsel veri 

Kamera Kaydı (CCTV) 

 
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları  

Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak işbu Aydınlatma 
Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenmekte ve aktarılabilmektedir.  Kişisel 
veriler, Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan hukuki gerekçelerle ve ticari gerekçelerle 
işlenmektedir. 
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Hukuki Gerekçeler; 

 Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, 
 Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, 
 Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması, 
 Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için 

işlemenin zorunlu olması, 
 Tarafınızca alenileştirilmiş olması, 
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması 

   Ticari Gerekçeler;  

 Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket'e temin edilen mal ve hizmete 
ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin 
kalite kontrolü ve değerlendirmesi, 

 Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması ve 
ilişkilerin yönetimi, 

 Tedarikçi çalışanlarından destek alınması 

 Ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, 
operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, 

 Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine 
getirilmesi ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve 
ticari-iş güvenliğinin temini, 

 Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi 
içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, 

 Şirket’in finans ve/veya muhasebe, pazarlama işlerinin takibi ve ödeme işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra 
edilmesi 

 Etkinlik yönetimi, 

 Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin 
temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve risk yönetimi, 

 Şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Okyanus tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca  açık 
rızanız aranmaksızın işlenebilecektir: 

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 
korunması için zorunlu olması, 

 Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 
verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, 
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
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 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine 
dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir. 

Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı 

Doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz ; 
KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında  , yasal 
zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile faaliyetlerimiz 
gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız ile  
paylaşabilecektir. 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  aşağıda belirtilen   yöntemlerle  
iletebilirsiniz.  

  www.okyanushome.com  , www.metalife.com.tr  , www.freecook.com.tr   İnternet 
Adreslerinde yayımlanmış olan  “ Kişisel Veri Talep Formu” nu kullanarak , veya 

  İkitelli O.S.B.Mah.Eski Turgut Özal Cd. Haseyad Sitesi A Blok Apt. No: 10/202 
Başakşehir/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak Islak imzalı şahsen 
başvuru ile  , veya 

 Noter vasıtasıyla  (Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 
Bilgi Talebi” Şeklinde belirterek)  veya 

 Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile kvk@okyanushome.com  adresine (E-posta’nın 
konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”  şeklinde belirterek)  veya 

 Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle 
info@okyanushome.com   adresine (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Kapsamında  Bilgi Talebi” şeklinde belirterek)  

 

Okyanus ,  talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz)  gün içinde  
sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nca bir ücret öngörülmesi halinde, Okyanus  
tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Okyanus , talep edilen Kişisel verilerinizin  İşleme şartlarının kalkıp kalkmadığına göre değerlendirme 
yapar. 

Silinmesini ya da yok edilmesini talep ettiğiniz kişisel verinizin , işleme şartları tamamen ortadan 
kalkmış ise , Okyanus talebe konu kişisel verinizi siler , yok eder veya  anonim hale getirir. 

İlgili kişisel verinin işleme şartları tamamen ortadan kalkmamış ise , gerekçesi açıklanarak red edilir. 
Red Yazısı talep ettiğiniz iletişim aracı kanalıyla tarafınıza  iletilir. 
 
 Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  

1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

http://www.okyanushome.com/
http://www.metalife.com.tr/
http://www.freecook.com.tr/
mailto:kvk@okyanushome.com
mailto:info@okyanushome.com
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3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
5. 6698 sayılı Kanun 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, 

6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

OKYANUS MUTFAK EŞYALARI SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ( VERİ SORUMLUSU) 

İkitelli O.S.B.Mah.Eski Turgut Özal Cd. Haseyad Sitesi A Blok Apt. No: 10/202 Başakşehir/İstanbul 

Telefon: +90 (212) 549 77 95      Fax: +90 (212) 549 77 96 

www.okyanushome.com  

www.metalife.com.tr  

www.freecook.com.tr  

info@okyanushome.com  

kvk@okyanushome.com  
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