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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEKLİF TALEBİ AYDINLATMA METNİ 

01. Veri Sorumlusunun Kimliği 

CyberArts Bilişim A.Ş. (“CyberArts” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin 

özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve hukuka uygun olarak korunmasına hassasiyet 

göstermekteyiz.  Bu aydınlatma metnini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili 

mevzuat kapsamında CyberArts’ın kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik uygulamaları 

konusunda CyberArts’tan teklif almak isteyen firmaları bilgilendirmek için hazırladık. 

Bu metni inceleyerek CyberArts tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenen kişisel veriler, işlenme 

ve aktarım amaçları, verilerin aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu 

kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.  

CYBERARTS BİLİŞİM AŞ. 

İnternet adresi https://cyberartspro.com/  

Telefon +90 212 274 81 90 

E-Posta info@cyberartspro.com 

Adresi Maslak Mah. AOS 38.Sok. No:351 Çiftkurtlar Plaza Kat:6 Sarıyer/İstanbul 

 

02. İşlenen Kişisel Veriler 

Aşağıda açıklanan amaçlarla, bu maddede belirtilen kişisel verileriniz işlenecek ve aktarılacaktır.  

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Sıra No Veri Kategorisi Kişisel Veriler 

1 Kimlik Ad, soyadı, Firma Unvanı 

2 İletişim Telefon numarası, e-Posta 

 

03. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler   

Kişisel Verileriniz, gerekli olduğu ölçüde aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda: 

• Yapmış olduğunuz teklif talebini, sizinle görüşmelerimizi düzenlemek amacı ile meşru 

menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile Kanun madde 5/2 (f) uyarınca , 

https://cyberartspro.com/
mailto:info@cyberartspro.com
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• Yapılan değerlendirmeler sonucu, bu teklif almak istediğiniz konu kapsamında sizinle iletişime 

geçmek amacıyla Kanun madde 5/2 (c) uyarınca tarafınız ile CyberArts arasında bir sözleşmenin 

kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebiyle, 

açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenecektir. 

Ayrıca, Kişisel Verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve 

yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan 

durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel Verilerinizin Şirket’ i 

etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde 

kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu 

çerçevede Kişisel Verileriniz, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun madde 5/2 

(ç) kapsamında ve Şirket’in haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun madde 5/2 (e) kapsamında 

açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.  

04. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları  

Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması 

halinde, Şirket’e ilettiğiniz Kişisel Verileriniz yurtiçinde yerleşik hizmet / destek / danışmanlık aldığımız 

üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın 

tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla 

paylaşılabilecektir. 

05. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri  

Kişisel Verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler (örneğin web 

sitemiz üzerinden doldurduğunuz başvuru formu e-posta ) aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda 

otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır.  

06. Kişisel Verilere İlişkin İlgili Kişinin Hakları  

Hatırlatmak isteriz ki Kanun m. 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:  

• Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

• Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

• Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, 

bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de 

bildirilmesini isteme, 

• Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,  
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• Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz 

etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için 

• (i) Başvurunuzu kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız formu doldurarak, 

• (ii) Ya da kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Tebliği 
uyarınca bu dilekçenin şunları içermesi zorunludur: adınız, soyadınız, TCKN, imza, cevap almak 
istediğiniz adres veya e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin 

detaylı açıklamalarınız) aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz: 

 

 BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES EKLER 

1. Yazılı Dilekçe Elden 

Teslim /Kargo/ Noter 

ile 

Yazılı ve İmzalı dilekçenin 

Elden Teslim veya Kargo 

veya Noter ile gönderim 

Maslak Mah. AOS 38.Sok. 

No:351 Çiftkurtlar Plaza Kat:6 

Sarıyer/İstanbul 

Nüfus cüzdanınızın 

ön yüzünün 

fotokopisi 

eklenecektir. 

2. CyberArts 

Sisteminde Kayıtlı 

Bulunan Elektronik 

Posta Adresiniz ile 

Başvuru 

CyberArts sisteminde 

kayıtlı bulunan elektronik 

posta adresiniz kullanılmak 

suretiyle e-imza veya ıslak 

imzanız ile 

info@cyberartspro.com 
 

– 

 

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması 

gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep 

edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği 

hususunu bilgilerinize sunarız. 

https://www.cyberartspro.com/wp-content/themes/upscale/KVKK/Veri_Sahibi_KVKK_Basvuru_Formu-cyberarts.pdf
mailto:info@cyberartspro.com

