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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 
AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ 

 
Serçe Akademi Eğitim Danışmanlık İhracat Limited Şirketi (“Serçe Teknoloji” ) 
tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Serçe Teknoloji’nin koruması altındadır. 
Serçe Teknoloji, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun 
olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, 
gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

1. Veri Sorumlusu 
 

Tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi Veri Sorumlusu olarak, yürürlükte 
bulunan tüm yasal mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize ilişkin uygun 
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak 
şekilde muhafaza etmekteyiz. 
 
Kişisel veriler, Serçe Teknoloji tarafından Serçe Teknoloji Gizlilik Politikası kapsamında 
Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel 
verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Serçe Teknoloji tarafından 
veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, 
aktarılabileceği alıcı gruplarına, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu 
kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. 

Veri Sorumlusu olarak bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir: 

Ticaret Sicil No : 435627 
Vergi Kimlik Bilgileri: Ostim VD. 761 090 31 06 
MERSİS No  : 0761090310600001 
Müşteri Hizmetleri : (0850) 250 99 99 
İnternet  : www.serceakademi.com 
Sorularınız için : info@serceteknoloji.com 
 
2. Kişisel Veri İşleme Amaçları  

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil 
düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir: 

− Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş 
edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz 
işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, 

− Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması, bu 
konuda tüm sözleşme şartlarının yerine getirilmesi, 

− Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet 
kalitesinin arttırılması odaklı anket/analiz çalışmalarının yapılması, 

− Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime 
geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan 
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haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi 
olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, 

− Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel 
kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek 
isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin 
iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışma veya benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu 
kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması, 

− Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin doğrulunun teyit edilmesi, kimlik 
örneğinizin ve saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, 

− Tüketici şikâyetleri başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi, 
− Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve 

analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; 
ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin 
araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikâyet ve 
bildirimlerin cevaplanması, 

− Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen 
bilgi/belgelerin paylaşılması ve ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi ile denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

− Yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi, 
− İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının 

önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının 
kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli 
teknik ve idari tedbirlerin alınması, 

− İlgili mevzuata uygun olarak Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit 
edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması, 

− Sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme 
gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, 

− Rehberlik Hizmetlerinin sunulabilmesi. 
 
İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Verileriniz, Serçe 
Teknoloji’ye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital 
ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.  
 
Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın 
gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır. 
 
3. Kişisel Veri Aktarımı 

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla 
Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri 
kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir: 

− Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, 
bayilerimize, 

− Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size 
ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına, 

− İş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, 
bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu 
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kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık 
aldığımız üçüncü kişiler, 

− Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek 
olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep 
etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, 

− Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara, 
− Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize, 
− Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla 

elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer 
işletmecilere. 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 
 

Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle 
birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan 
şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz ve mobil 
uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir. 

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu 
ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak 
kaydıyla internet, telefon, elektronik posta, sesli yanıt sistemi, kısa mesaj aracılığıyla; 
fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda 
yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin 
verilebilmesi amacı ile tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla 
toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak 
işlenmektedir: 

− Açık rızanızın bulunması, 
− Serçe Teknoloji’nin tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması, 
− Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak 

durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin 
ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin 
zorunlu olması, 

− Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara 
uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, 
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 

− Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen 
ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine 
getirilmesi, 

− Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, 
− İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
− Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
− İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak 
işlenmektedir: 
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− Açık rızanızın bulunması, 
− Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık 

rızanız aranmaksızın, 
− Sağlığa ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
ilgilinin açık rızanız aranmaksızın. 
 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “Veri Güvenliği Ve Başvuru Hakkı” 
bölümünde yer alan yöntemlerle Serçe Teknoloji’ye başvurarak, 

− Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
− İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
− Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 
− Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
− Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 
− Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
− Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca 

yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
− İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti 

ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
− Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 

hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna 
ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme 
hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık 
ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan 
iletişim bilgileri yoluyla, bildirilecektir. 
 
6. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı 

 
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli 
güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere 
uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 
 
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, dilekçe ile; 
 
− Ostim Osb Mahallesi Turuncu Bina, Cevat Dündar Cd., 1/1/95 

Yenimahalle/ANKARA, 06374 adresine bizzat teslim edebilir, 
− Noter kanalıyla gönderebilir, 
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− …kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik 
posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla 
iletebilirsiniz. 

 
 Serçe Akademi Eğitim Danışmanlık İhracat Limited Şirketi 

 


