Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşlem Hakkında Muvafakatname
Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme Hakkında Muvafakatname’yi kabul etmeme
hakkınız vardır. Bu hakkınızı kullanmanız durumunda VEMES MOBİLYA YAPI MARKET
VE DİJİTAL PAZARLAMA LTD. ŞTİ.( “Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunun ihlal etmediği sürece bu sözleşmeye konu hizmetleri tarafınıza sınırlı olarak
sağlayabilecektir.
Kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgilendirmeye www.evyapi.com.tr
ulaşabilirsiniz.

linkinden de

Şirketiniz’ e iletmiş olduğum veya Şirketiniz’ in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel
veri, biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri,
kurumsal, ticari ve diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (“Veri”); Şirket ’in iştirakleri ve
bunların alt kuruluşlarıyla; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları,
denetçileri, Şirket' in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı
taraflar ve destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlar, tedarikçileri ve iş ortakları ile,
GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile
diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile gerekli olması halinde ve
yurtiçi/yurtdışı tedarikçi, ve iş ortakları (hepsi birlikte “Taraflar”); satışını yaptığımız ürünler ile
ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve bayi sıfatıyla sunulabilecek hizmetlere dair işlemlerin yerine
getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım,
pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz
sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite
değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin
sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve diğer yurtiçi/uluslararası
mevzuata uyum, MASAK, GİB, Hazine Müsteşarlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer
otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve
tarafıma daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak
sürdürülebilmesi amacıyla; yapılacak Veri açıklama ve aktarımına muvafakat ettiğimi; bu
maksatlarla; Verilerimin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla, gerek Şirket
tarafından, kamu kurum ve kuruluşları ile Şirket’ in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı
niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları
vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine,
değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına,
sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse Şirket tarafından anonim hale getirilmesine
muvafakat ettiğimi,
Verilerimi doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik
yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğumu, grup şirketleri dahil diğer üçüncü
kişilerden ilgili mevzuat uyarınca bu muvafakatnamede yer alan süreç ve işlemlerin yerine
getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi
hukuka uygun olarak elde ettiğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Genel Müdürlük binalarında biyometrik verilerimin güvenlik amacıyla elde edilmesine ve
işlenmesine muvafakat ediyorum.
Kişisel Verilerin Korunması hakkında Aydınlatma Formunu ve işbu muvafakatnameyi
okudum. Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini yukarıda
belirtilen koşullarda kabul ediyorum.

TARİH
MÜŞTERİ AD-SOYAD
İMZA

