
YURT ÇİMENTO 
BAYİ ÖDEME PANELİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 
1- Veri Sorumlusu ile İşlenen Kişisel Veriler 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kimlik, iletişim, 
finansal, müşteri işlem bilgisi şeklinde tarafımıza ilettiğiniz veya tarafımızda bulunan kişisel verileriniz; 
veri sorumlusu olarak Yurt Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, özet olarak 
işbu metinde belirtildiği kapsamda işlenebilecektir. 
 

2- Tanımlar 
K ş sel Ver   : K ml ğ  bel rl  veya bel rleneb l r gerçek k ş ye l şk n her türlü b lg d r. 
Ver  Sorumlusu : K ş sel ver ler n şleme amaçlarını ve vasıtalarını bel rleyen, ver  kayıt 
s stem n n kurulmasından ve yönet lmes nden sorumlu olan gerçek veya tüzel k ş y  fade etmekted r. 
 

3- Toplanan Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  
Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan, iş 
sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin icrası, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili 
kişilerin faydalandırılabilmesi için gerekli iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetlerinin şirket 
prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel 
faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik 
ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin takibi, ürün ve/veya hizmetlerin satış 
süreçlerinin planlanması ve icrası ile bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması amaçlarıyla 
işlenebilmektedir. 
 

4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
Kişisel verileriniz; kanuni yükümlülük gereği finansal bilgilerin yetkili kamu kurumlarına aktarılması 
gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, şartı dâhilinde; 
kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılmaktadır.  
 

5- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz; işbu panel ile elektronik ortamda ilettiğiniz bilgiler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat 
otomatik yollarla yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı 
şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin 
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.      

 

6- Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesinde 
Sayılan Hakları 

İlg l  k ş  olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza l şk n b r taleb n z olması 
durumunda; https://yurtcimento.csglobal.com.tr/ web sayfasından tem n edeb leceğ n z K ş sel Ver ler n 
Korunmasına İl şk n Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Ver  Sorumlusuna Başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Tebl ğ le öngörülen asgar  koşulları sağlayan; yurtcimento@hs01.kep.tr  KEP 
adres m ze göndereceğ n z let  le kvkk@csglobal.com.tr e-ma l adres m ze s stem m zde kayıtlı e-
posta adres n zle veya güvenl  e- mzalı olarak leteceğ n z let  le Taşoluk Köyü Taşoluk Küme Evler  
Küme Evler No: 258-/258- Merkez/Muş adres m ze yazılı olarak şahsen veya noter kanalı le başvuru 



gerçekleşt reb l rs n z. Yapacağınız başvuruyu Ş rket olarak, taleb n z n n tel ğ ne göre en kısa sürede 
ve en geç otuz gün çer s nde ücrets z olarak sonuçlandıracağız. Ancak, şlem n ayrıca b r mal yet  
gerekt rmes  hâl nde, Ş rket tarafından K ş sel Ver ler  Koruma Kurulunca bel rlenen tar fedek  ücret 
alınacaktır. 


