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ABİTEKS 

KVKK Aydınlatma Metni 
 

 
ABITEKS 

Privacy Policy 
 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi 
ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla [] 
(“Abiteks”) tarafından hazırlanmıştır. 
 
 
I. Abiteks Tarafından İşlenen Verileriniz 
 
Abiteks olarak tüm ilişkili olduğumuz tarafların 
kişisel verilerinin korunması ve bu bağlamda hak ve 
özgürlüklerinin teminatı bizler için önemlidir. Bu 
nedenle bizimle ilişkide olan kişilerin hangi kişisel 
verilerinin tarafımızca işlendiği işleme faaliyetlerine 
ilişkin kategorik olarak aşağıda listelenmiştir. 
 

1. E-Bülten Kapsamında İşlenen Verileriniz 

https://www.abiteks.com.tr/ adresindeki web 
sitesinde bulunan  “Bültenimize abone olun” 
formunu doldurmanız halinde isim, soyisim, 
çalışılan kurum adı ve e-posta adresi bilgisi 
verileriniz reklam/kampanya/promosyon 
süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Abiteks 
tarafından bu konudaki açık rızanıza dayanılarak 
tamamen otomatik yollarla işlenecektir. 
 

2. Websitesi Ziyaretleriniz Kapsamında 
İşlenen Verileriniz 

Web-sitesinde yer alan iletişim formunun 
doldurulması ile formu üzerinde yer alan 
verileriniz ile bize ilettiğiniz mesajlarınız açık 
rızanıza istinaden taleplerinizin takibi amacıyla 
işlenecektir. 
 
Abiteks tarafından web-sitesi yoluyla çeşitli 
çerezler (cookies) işlenmektedir. Bunlar 
hakkında detaylı bilgi için Çerez (Cookie) 
Politikasını ziyaret ediniz. 
 

II. İlgili Kişi Olarak Haklarınız 
 

1. İlgili Kişinin Hakları 
 

Yukarıda belirtilen tüm kategorilere dahil ilgili 
kişiler, kişisel verisi işlenen gerçek kişi sıfatıyla 
Kanun’un “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 
11’inci maddesinde sayılan taleplerini Abiteks’e 
yöneltebilirler. Bu haklar şu şekildedir: 
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi 

This Privacy Notice has been issued by (*)("Abiteks") as 
the data controller in accordance with the Turkish Data 
Protection Law No.6698 (‘’Kanun’’). 
 
I. Your Data Processed By Abiteks  
 
As Abiteks, it is important for us to protect the personal 
data of all related parties and to ensure their rights and 
freedoms in this context. For this reason, the personal data 
of the persons who are in contact with us are listed below 
categorically regarding the processing activities. 
 

1. Your Data Processed Within the Scope Of Your 
E-Newsletter Membership 

In case you fill out the "Subscribe to our newsletter" 
form on our website, your name, surname, name of 
the organization and e-mail address will be collected 
automatically by Abiteks in order to carry out the 
advertising / campaign / promotion processes by 
obtaining your explicit      consent. You can send your 
request to unsubscribe from the newsletter list to 
Abiteks by using one of the means provided for this 
and the processing of your specified personal data for 
this purpose will be terminated as of the processing of 
your request. 
 

2. Your Data Processed During Website Visit 

By filling in the contact form on the website, your 
data on the form and the messages you have 
communicated to us will be processed for the purpose 
of following up your requests based on your explicit 
consent. 
 
Various cookies are utilized by Abiteks via the 
website. For detailed information about these, please 
visit Cookie Policy. 
 

II. Your Rights As The Data Subject 
 

1. Rights of the Data Subject 

According to Article 11 of the KVKK data subject has 
the following rights: 
 -       Learn whether or not her/his personal data have 
been processed; 
-       Request information as to processing if her/his 
data have been processed; 
-     Learn the purpose of processing of the personal 
data and whether data are used in accordance with 
their purpose; 
-    Know the third parties in the country or abroad to 
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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 ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin 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.

ÖNEMLİ: Hangi husus için olursa olsun 
verdiğiniz açık rızanızı dilediğiniz zaman 
herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri 
alabilirsiniz. 

2. Başvuru Usulü

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 
11’inci maddesi kapsamında kişisel verilerinizin 
işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna 
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe 
uygun olarak Abiteks’e iletebilirsiniz. 

III. Güncellik ve Yürürlük

İşbu Aydınlatma Metni 01.05.2021 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olup, Abiteks tarafından web-sitesi 

aracılığıyla ile ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur. 

whom personal data have been transferred; 
- Request rectification in case personal data are
processed incompletely or inaccurately;
- Request deletion or destruction of personal data
within the framework of the conditions set forth under
article 7;
- Request notification of the operations made as per
indents (d) and (e) to third parties to whom personal
data have been transferred;
- Object to occurrence of any result that is to
her/his detriment by means of analysis of personal
data exclusively through automated systems;
- Request compensation for the damages in case the
person incurs damages due to unlawful processing of
personal data by applying to the data controller.

PLEASE NOTE: For processes based on your 
explicit consent as detailed above, you can withdraw 
your consent at any time, without limitation.  

2. Application Procedure

Within the scope of Article 11 regulating the rights of 
the data subject, you can submit your requests for the 
processing of your personal data to Abiteks in 
accordance with the Communiqué on Application 
Procedures and Principles to the Data Controller. 

III. Uptade

This policy was last updated on 01.05.2021(*) 
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