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PROSİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

KİŞİSEL VERİ BAŞVURUSU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

I. Veri Sorumlusu Kimliği  

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri 

sorumlusu sıfatıyla, Sarıyer İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, Kale ağası Sokak, No: 5/B – İstanbul 

adresinde mukim PROSİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 

0733006814800011) tarafından hazırlanmıştır.  

II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Bu başvuru ile işlenen kişisel verileriniz, adınız soyadınız, T.C. kimlik no, uyruğu (yabancılar için), 

pasaport numarası, e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası, faks numarası, imza bilgilerinden 

ibaret olup, bu kişisel verileriniz, başvurunuzun sonuçlandıralabilmesi ve size başvurunuzla ilgili yasal 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza bilgi verilebilmesi amacıyla  işlenmektedir.  

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizle ilgili Kanunun 11. Maddesinden kaynaklanan başvuru yapmak ve 

bu başvurularınızı sonuçlandırmak amacıyla, “http://prosim.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi”den 

ulaşabileceğiniz “KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEP FORMU”nun doldurulması suretiyle ilgili kişinin 

kendisinden toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 nci maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 

yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak alenileştirme amacına uygun 

şekilde işlenmektedir. 

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları 

Kanunun 11. Maddesinden kaynaklanan başvurunuz sebebiyle toplanan kişisel verileriniz, hukuki 

uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk 

kuvvetlerine aktarılması dışında herhangi amaçla yurt içine ve yurt dışına aktarılmamaktadır. 

V. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Bu amaçla kaynaklanan kişisel verileriniz için de Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklara sahipsiniz. 

Veri Sorumlusu’na iletilmesi durumunda; başvurunuz, en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma 

Kurumu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

http://prosim.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi
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Kişisel verilerinizle ilgili olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki 

taleplerinizi, “http://prosim.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi”den ulaşabileceğiniz “KİŞİSEL VERİ 

SAHİBİ TALEP FORMU”nu kullanarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” 

göre PROSİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Sarıyer İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 

Kaleağası Sokak, No: 5/B – İstanbul adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) 

“prosimkimya@hs01.kep.tr” adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından 

Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini 

kullanmak suretiyle  info@prosim.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 
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