KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE
İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden
InoTec Tekonoloji ve Yönetim Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti. olarak, sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında
kişisel verileri gereken özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz.
Bu çerçevede, verilerin hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşabileceği ve verilerin toplanma
yöntemi hususunda potansiyel müşterilerimizi, müşterilerimizi, potansiyel tedarikçilerimizi
(eğitmen/danışmanlarımız dahil), tedarikçilerimizi (eğitmen/danışmanlarımız dahil), çalışan
adaylarımızı, çalışanlarımızı, ziyaretçilerimizi ve işbirliği yaptığımız ortaklarımızı bilgilendirmek
istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları
Inotec Tekonoloji ve Yönetim Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti. olarak, bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, kimlik
ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi
ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde
fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, Inotec Tekonoloji ve Yönetim Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti.’nin
müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini temin etmek amacı ile aşağıda belirtilen hizmet ya da
faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.
•

Inotec Tekonoloji ve Yönetim Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan eğitim ve danışmanlık
hizmet süreçlerinin yürütülmesi,

•

Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin tanıtılması,

•

Teklif taleplerinin kaydedilmesi,

•

Kurumsal analiz ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesi,

•

Yönetim danışmanlığı ve raporlama çalışmaları,

•

Eğitim teklif taleplerinin kaydedilmesi,

•

Eğitim ihtiyacının belirlenmesi,

•

Eğitim tasarımı,

•

Eğitim sunumu,

•

Katılım kaydı alınması ve sertifika hazırlanması,

•

Eğitim performansının değerlendirilmesi

•

Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,

•

Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,

•

Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,

•

Çalışan performans takibi,

•

İnternet sitelerine üyelik kaydının yapılması,

•

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

•

Çalışanlarımızın bilgisayarlarının ve şirket maillerinin yedeklenmesi ile server yedekleri

Müşterilere kurumsal olarak kiralanan veya satılan uygulamalar aracılığı ile müşteri kurumların
kullanıcılarının kaydolması yolu ile toplanan kişisel veriler, yine müşteri kurumların sorumluluğunda
toplanmakta ve işlenmekte olup, InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. tarafından sadece
yazılımların teknik problemlerinin giderilmesi, yazılım geliştirilmesi süreçlerine hizmet edecek şekilde
işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması
Bu metnin 1. maddesinde sayılan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f ) bentleri ile 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında
belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”
kapsamında kanundaki istisna hükümleri uyarınca ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını
gerektiren sebeplerle sınırlı olarak; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek
kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmetlerinden
faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz şirketler ile paylaşılmaktadır. Şirketimiz adına eğitim
ve danışmanlık hizmeti veren eğitmen ve danışmanlarımızla aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı
olmak üzere ad, soyad, iletişim ve görev bilgileriniz paylaşılabilecektir. İletişim faaliyetlerinin
Yürütülmesi kapsamında, sosyal medya yönetimi, etkinlik yönetimi, röportaj vb. süreçlerde katılımcı
olmanız halinde Ad-soyad, iletişim bilgileri, fotoğraf, video ve ses kayıtları herkese açık olarak web
sayfamızda, basın bülteni, e-bülten aracılığıyla aktarılmasını gerektiren sebeplere sınırlı olmak üzere
paylaşılabilecektir.

Süreçlerimiz kapsamında hizmet sunduğumuz ve verilerinizi topladığımız internet sitelerimiz, sosyal
medya hesaplarımız ve basın yayın organlarımız aşağıda bilginize sunulmuştur.
https://www.inotec.com.tr/
https://deploystrategy.com/
https://altdomain.dstrateji.com
https://inotecakademi.com/
https://survey.inotec.com.tr/

https://12kall.com/
http://inoteconline.com/
https://www.linkedin.com/in/inotecgroup/
https://www.facebook.com/inotecgroup/
https://inopro.com.tr
https://narfikir.com

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;
kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti. ’nin meşru menfaati
sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle verileri
toplanmakta ve işlemktedir:
•

Potansiyel tedarikçi olarak yazılı olarak başvuru halinde (eğitmen/danışman veya diğer hizmet
tedarikçisi)

•

InoTec ile sözleşmeli eğitmen/danışman olarak çalışılmaya başlanıldıktan sonra yazılı olarak
iletilen özlük bilgileri aracılığı ile,

•

Eğitim ve danışmanlık hizmeti talep etmek ve her türlü talep, istek, şikayet ve görüş talebinde
bulunmak için yaptığınız başvurunuz sırasında sözlü/yüz yüze, telefonla ve web sitemiz üzerinden
gerçekleştirdiğiniz başvuru da dahil elektronik ortamdaki her türlü form aracılığıyla ve mobil
uygulamalar aracılığıyla,

•

Şirketimizin düzenlediği eğitim, toplantı ve etkinliklere katıldığınızda işlenen kişisel verilerinizi her
türlü elektronik kayıt cihazları (fotoğraf makinası, kamera, mikrofon vb.) ve yazılı yöntemler
aracılığıyla,

•

E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,

•

InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti tarafından kullanılan uygulama ve
yazılımlar aracılığıyla,

•

InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti tarafından müşteri kurumlara satışı yapılan veya
kiralanan uygulamalara müşteri kurumun çalışanı olarak kayıt olunması aracılığı ile,

•

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ya da internet sitemize üye olmanız halinde çerezler vasıtasıyla,

•

Çalışan olarak şirketimize yazılı başvuru halinde doldurulan Başvuru Formu aracılığı ile,

•

Çalışan olarak işe kabul aşamasında yasal olarak talep edilen evraklar ve diğer özlük bilgileri
aracılığı ile,

•

Tedarikçiler ve müşterilerle yürütülen ticari ilişkiler sırasındaki finansal amaçlı yazışmalar aracılığı
ile,

•

Çalışanların bordro, maaş, pirim vb gibi ödeme işlemlerindeki her türlü evrak düzenlemesi yolu
ile,

•

Hukuki işlemlerin yürütülmesi sırasındaki yazışmalar aracılığı ile,

Kişisel verilerinizi toplamamızın ve işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde; “sözleşmenin
kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati”
kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen
noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

4. Verilerin Muhafazası ve İmhası
Toplanan ve yukarıda belirtilen hallerde işlenen kişisel veriler server hizmeti alınan kuruluşlarla yapılan
hizmet sözleşmeleri doğrultusunda güvenlik önlemleri alınmış elektronik depolama alanlarında, InoTec
Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. ofis bilgisayralarında ve fiziksel olarak dosyalar içinde
dolaplarda muhafaza edilmektedir.
İmzalı eğitim katılım formları, anketler ve diğer uygulama kayıtları 1 yıl süre ile dosyalarda saklanmakta,
1 yıl sonunda okunamayacak halde imha edilmektedir. Elektronik ortamdaki eğitim katılım kayıtları
eğitim sertifikasının kanıtı olarak süresiz olarak saklanmaktadır.

5. Kanun Uyarınca Haklarınız
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Altayçeşme Mah. Çam Sok. DAP Royal
Center A Blok D:26 Maltepe / İstanbul, adresinde görev yapan konu ile ilgili sorumlu çalışanımız Pelin
Kasım Özdamar’dan (Tel: 0216 688 36 00) temin edebileceğiniz “KVKK Kişisel Veri Başvuru Formu”
ile şahsen veya noter onaylı vekil tayin ettiğiniz kişi ile,
kvkk@inotec.com.tr
e-posta adreslerimize e-posta yoluyla ileterek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz.
•
•
•
•
•
•

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi
edinme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•
•
•

Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
durumunda zararın giderilmesini talep etme.

InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.
Adres

: Altayçeşme Mah. Çam Sok. DAP Royal Center A Blok D:26 Maltepe / İstanbul,

Telefon/Faks

: +90 216 688 36 00

Web

: www.inotec.com.tr

E-mail

: kvkk@inotec.com.tr

İrtibat Kişisi

: Pelin Kasım Özdamar
pelin@inotec.com.tr

