
  
 

CORE WINDERS WEB SİTE İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ 

Core Elektronik Tic. San. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu(“Kanun”) ve ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerinin gizliliğine ve 

güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine 

uygun hareket etmek amacıyla web sitemiz ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla işlenen kişisel 

verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi 

Web sitemiz ve diğer iletişim araçları aracılığıyla ilettiğiniz “Ad Soyad, E-Posta, Telefon, Mesaj 

Konusu ve İçeriği,” şeklindeki kişisel verilerinizi sizlere bizlerle iletişime geçtiğiniz konular 

hakkında yardımcı olabilmek, soru ve taleplerinizi cevaplayabilmek ve görüş ve önerilerinizin 

değerlendirilmesi amaçlarıyla, KVKK m.5/2-f uyarınca “bir sözleşmenin kurulması ve ifası için 

gerekli olması” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 

olması”  hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz. 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi  

Kişisel verileriniz, web sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanız ve/veya diğer iletişim 

araçlarıyla bizlerle iletişime geçmeniz halinde sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik 

ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. İlgili süreçte işlenen kişisel verilerinizi ancak gerekli 

hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve haklarımızın tesisi/ korunması için 

zorunlu olması halinde yetkili kurum ve kuruşlar ve yargı organlarıyla paylaşabiliriz. 

4. İlgili Kişi Olarak Haklarınız 

İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca; 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler 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 hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme,  

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine 

ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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 hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.  



  
 

 

5. Haklarınızla İlgili Başvuru Yöntemleri  

İlgili kişi olarak Şirketimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi internet sitemizde yer 

alan başvuru formunu doldurarak; 

• Kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak,  Winders’a İnönü Mah. Gebze 

Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 41. Sok. No:9/1 Gebze/ adresine şahsen başvuru ya da 

noter vasıtasıyla, 

• coreelek@hs01.kep.tr Adresimize Kayıtlı Elektronik Posta yoluyla 

• Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile, 

• Sistemimizde kayıtlı E-posta adresinizi kullanarak kvkk@corewinders.com adresine e-

posta  göndererek iletebilirsiniz. 
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