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PROSİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

ZİYARETÇİ 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 

Başta Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz, 

Şirket'in, şirket çalışanlarının ve siz ziyaretçilerin fiziki güvenliklerinin sağlanması, 5651 sayılı İnternet 

Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun, Kanundan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iletişim amacıyla 

işlenebilecektir. Bu kapsamda tarafınızdan alınan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 

işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde 

saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına 

ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta 

öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. 

III. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından; bizzat tarafınızdan ya da kişisel 

cihazlarınızla internet sunucularına bağlanmanız halinde cihazınızdan toplanmaktadır. İnternete bağlı 

cihazınızdan alınan bilgiler, internet trafiğiniz ve bu amaçla tutulan log kayıtları, Kanunun 4/2 

maddesindeki öngörülen genel ilkeler ışığında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak 

ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması veri işleme şartlarına dayanılarak işlenmektedir. 

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları 

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununun 8. Maddesindeki esaslar doğrultusunda, Şirket tarafından; talep edilmesi halinde yasal 

zorunluluk bulunan yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde öngörülen 

veri işleme şartlarının varlığı halinde aktarılabilecektir. 
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Ziyaretçilerin kişisel verileri sadece yukarıda belirtilen amaçla sınırlı olarak işlendiğinden, herhangi bir 

şekilde yurtdışına aktarım yapılmamaktadır. 

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

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “http://prosim.com.tr/kisisel-verilerin-

korunmasi” KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEP FORMU ile aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz 

durumunda, yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

Ancak, Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapacağınız başvuruların cevaplanması durumunun 

ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 

belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Veri sahibi kişi olarak Kanun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen 

haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 

istinaden KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEP FORMU kullanılarak formda belirtilen yöntemlerden biriyle 

gerçekleştirebilirsiniz. 
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