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 İnternet Aydınlatma Metn� 

 K�ş�sel Ver�ler�n Korunmasına İl�şk�n 

 Aydınlatma Metn� 

 Lupamat  Mak�na  Sanay��  A.Ş.  (  kısaca  “Lupamat”  ya  da  “Ş�rket”)  olarak  k�ş�sel  ver�  güvenl�ğ�  konusunu 
 büyük  b�r  hassas�yetle  ele  aldığımızı  ve  bu  konuda  gerekl�  yasal  ve  tekn�k  çalışmaları  yürüttüğümüzü  tüm 
 muhataplarımıza önemle b�ld�rmek �ster�z. 

 İnternet  s�tem�z�n  z�yaret  ed�lmes�  sırasında  kayded�len  k�ş�sel  b�lg�ler,  k�ş�sel  ver�ler�n  korunmasına  �l�şk�n 
 mevzuat  gereğ�nce  �şlenmekted�r.  Bu  konuda  y�ne  sayfamızda  bulab�leceğ�n�z  G�zl�l�k  Pol�t�kamızı 
 �nceley�n�z.  Ancak  önemle  bel�rtel�m  k�,  Lupamat  �nternet  s�tes�nde  yapılan  yönlend�rmelerde  (l�nk  ver�len) 
 d�ğer  �nternet  s�teler�ndek�  ver�  güvenl�ğ�  konusunda  b�r  garant�  sunulamamaktadır.  Bu  konuda  �lg�l� 
 sayfanın ver� güvenl�ğ� �le �lg�l� pol�t�kası d�kkatl�ce �ncelenmel�d�r. 

 1.  Hukuk� N�tel�k ve Kapsam 

 6698  sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  Kanunu’nun  “Ver�  Sorumlusunun  Aydınlatma  Yükümlülüğü” 
 başlıklı  (“KVK”)  10’uncu  maddes�,  ver�ler�  �şlenen  k�mseler�n  onayları  alınmadan  önce  b�lg�lend�r�lmeler�n� 
 öngörmekted�r. 

 KVK  hükümler�ne  göre  Lupamat  “Ver�  Sorumlusu”dur.  Bu  çerçevede,  aydınlatma  yükümlülüğü  �le  ver� 
 sah�pler�n�  ver�  sorumlusunun  k�ml�ğ�,  k�ş�sel  ver�  �şleme  amaçları,  k�ş�sel  ver�ler�n  aktarıldığı  k�ş�ler  ve 
 aktarma  amaçları,  k�ş�sel  ver�ler�n  toplanmasının  hukuk�  sebepler�,  k�mlere  aktarılab�leceğ�  ve  yöntemler�, 
 k�ş�sel  ver�  sah�b�n�n  ver�  sorumlusuna  yönelteceğ�  güncelleme,  s�l�nme  ya  da  anon�mleşt�rme  g�b� 
 Kanunun 11’�nc� maddes�nde sayılan hakları konusunda b�lg�lend�rme yükümlülüğü get�rm�şt�r.    

 Ver�  Sorumlusu  sıfatıyla  Ş�rket,  K�ş�sel  Ver�ler�n  İşlenmes�ne  İl�şk�n  Aydınlatma  Metn�  �le  KVK’nun  10’uncu 
 maddes�  hükmü  uyarınca  k�ş�sel  ver�ler�,  mevzuatta  öngörülen  sınırlar  ve  şartlar  dah�l�nde  �şled�ğ� 
 hususunda ver� sah�pler�n� b�lg�lend�rmekte ve aydınlatmaktadır. 

 2.  Ver� Sorumlusunun K�ml�ğ� 

 KVK’nun  3  üncü  maddes�n�n  1’�nc�  fıkrasının  (ı)  bend�nde  ver�  sorumlusu,  “K�ş�sel  ver�ler�n  �şleme 
 amaçlarını  ve  vasıtalarını  bel�rleyen,  ver�  kayıt  s�stem�n�n  kurulmasından  ve  yönet�lmes�nden  sorumlu  olan 
 gerçek  veya  tüzel  k�ş�ler”  olarak  tanımlanmıştır.  Bu  çerçevede  ver�  sorumlusu,  �nternet  sayfasını  z�yaret 
 ett�ğ�n�z Lupamat’dır. 

 Lupamat Mak�na Sanay�� A.Ş. 
 Atatürk Org. San. Böl.  |  10036 Sokak No: 3  |  35620  Ç�ğl�/İZMİR  |  TÜRKİYE 
 T  el:  +90 232 376 87 10 (pbx)  |  Mob�le  : +90 532 626  54 80  |  Fax:  +90 232 328 04 74 
 Web  :  www.lupamat.com  |  Ema�l:  �nfo@lupamat.com 
 İrt�bat K�ş�s�  : Pınar Kekeç  |  p�narkekec@lupamat.com 

 Ver� İşleyen 

 Ver�  sorumlusunun  verd�ğ�  yetk�ye  dayanarak  onun  adına  k�ş�sel  ver�ler�  �şleyen  gerçek  veya  tüzel  k�ş� 
 Kanunun 3 üncü maddes�nde “Ver� İşleyen” olarak tanımlanmıştır. 

 3.  K�ş�sel Ver�ler�n�z�n İşlenme Amaçları 

 K�ş�sel ver�ler�n�z KVK Kanunu’ndak� �lkeler doğrultusunda; 

 a)  LUPAMAT  kompresör  ve  ek�pmanları  �le  sunulan  h�zmetlerden  müşter�ler�m�z�n  haberdar  ed�lmes�  ve 
 daha �y� yararlandırma olanaklarının sunulması; 
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 b)  Sunulan  ürünler�n/h�zmetler  �le  LUPAMAT  marka  �çer�kler�ne  �l�şk�n  tanıtım  ve  b�lg�lend�rme  yapılması, 
 ürün ve h�zmet kal�tes�n�n artırılması; 

 c)  LUPAMAT  ürünler�n�n  k�ralama,  satış  ve  pazarlanması  �le  satış  sonrası  yedek  parça,  bakım  ve  tekn�k 
 destek h�zmet� sunulması, 

 d)  Çalışan adaylarının başvuru süreçler�ne �l�şk�n �let�ş�m kanalları oluşturulması; 

 e)  Kurumsal ve sektörel konulara �l�şk�n haberlerle farkındalık sağlanması;; 

 f)  En  üst  düzeyde  k�ş�sel  ve  t�car�  ver�  güvenl�ğ�n�n  sağlanması,  buna  uygun  b�l�ş�m  altyapısı  ve  ver� 
 tabanlarının oluşturulması ve �dar� ve tekn�k tedb�rler�n alınması, 

 g)  Ş�rket�m�z  �nternet  s�tes�nde  sunulan  h�zmetler�n  gel�şt�r�lmes�,  gelecek  talep  ve  ş�kayetlere  cevap 
 ver�lmes�, bu mecrada oluşan hataların g�der�lmes�, 

 h)  Ş�rket  tarafından  yürütülen  t�car�  faal�yetler�n  gerçekleşt�r�lmes�  �ç�n  �lg�l�  �ş  b�r�mler�m�z  tarafından 
 gerekl� çalışmaların yapılması ve buna bağlı �ş süreçler�n�n yürütülmes� 

 amaçlarıyla KVK’nun 5. ve 6. maddeler�nde bel�rt�len k�ş�sel ver� �şleme şartları kapsamında �şlen�r. 

 4.  K�ş�sel Ver�ler� İşlemeye İl�şk�n İlkeler�m�z 

 Lupamat  olarak k�ş�sel ver�ler�; 

 a)     Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun �şlemey�, 
 b)     Doğru ve güncell�ğ� sağlama gayret�nde olmayı, 
 c)     Bel�rl�, açık ve meşru amaçlar �ç�n �şlenmey�, 
 ç)     İşlend�kler� amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü  olmayı, 
 d)     İlg�l� mevzuatta öngörülen veya �şlend�kler� amaç  �ç�n gerekl� olan süre kadar muhafaza ed�lmey� 

 �lke ed�nd�k. 

 5.  K�ş�sel Ver�ler�n İşlenme Yolları 

 Ver�ler�n�z,  Kanunun  4  üncü  maddes�nde  sayılan  �lkelere  uygun  olacak  şek�lde,  Lupamat’da  ancak  açık 
 rızanız  alınmak kaydıyla �şlen�r. 
 D�ğer  yandan,  Kanunun  5  n�c�  maddes�nde  sayılan;  kanunlarda  açıkça  öngörülmes�,  f��l�  �mkansızlık,  b�r 
 sözleşmen�n  kurulması  veya  �fasıyla  doğrudan  doğruya  �lg�l�  olan  �şlemeler,  ver�  sorumlusunun  hukuk� 
 yükümlülüğünü  yer�ne  get�reb�lmes�  �ç�n  zorunlu  olması  g�b�  uygunluk  haller�nden  b�r�n�n  varlığı  hal�nde  de 
 k�ş�sel ver�ler �şleneb�l�r. 

 6.  İşlenen K�ş�sel Ver�ler�n K�mlere ve Hang� Amaçla Aktarılab�leceğ� 

 Ş�rket�m�zde  KVK  Kanunu’na  uygun  olarak  toplanan  ve  �şlenen  k�ş�sel  ver�ler�n�z,  sadece  �ş�n 
 yapılab�lmes�  amacıyla  ve  g�zl�l�k  sözleşmeler�  eşl�ğ�nde;  Kanunun  8  ve  9  uncu  maddeler�ndek�  usul  ve 
 esaslara  uygun  olarak  yurt  �ç�nde  grup  ş�rketler�ne,  çözüm  ortaklarına,  �fa  yardımcısı  konumundak� 
 ş�rketlere;  ve  elektron�k  �let�ş�m  h�zmet�  sağlayıcısı  olan  ABD  menşel�  M�crosoft  365  Exchange  h�zmet 
 sağlayıcısına aktarılab�lecekt�r. 

 7.  K�ş�sel Ver�ler�n�z� Toplamamızın Yöntem� ve Hukuk� Sebeb� 

 K�ş�sel  ver�ler�n�z,  Ş�rket�m�z  tarafından  ver�len  h�zmet,  ürün  ya  da  t�car�  faal�yete  bağlı  olarak  değ�şkenl�k 
 göstereb�lmekle  b�rl�kte;  başta  KVK  Kanunu  4,  5  ve  6  ncı  maddeler�  �le  5651  sayılı  Kanuna  uygun  b�r 
 şek�lde,  otomat�k  ya  da  otomat�k  olmayan  yöntemlerle,  �nternet  s�tes�  ve  sosyal  medya  mecralarından, 
 sözlü, yazılı ya da elektron�k olarak toplanab�lecek, güncellenerek �şleneb�lecekt�r. 
 K�ş�sel  ver�ler�n�z,  bahse  konu  yöntem  ve  amaçlar  doğrultusunda  Ş�rketçe  sunduğumuz  ürün  ve/veya 
 h�zmetler�n  bel�rlenen  yasal  çerçevede  tanıtımı,  pazarlanması  ve  sunulab�lmes�  ve  bu  kapsamda 
 Ş�rket�m�z�n  sözleşme  ve  yasadan  doğan  yükümlülükler�n�  eks�ks�z  ve  doğru  b�r  şek�lde  yer�ne 
 get�reb�lmes�  amacı  �le  ed�n�l�r.  Bu  hukuk�  sebeple  toplanan  k�ş�sel  ver�ler�n�z  KVK  Kanunu’nun  5  ve  6  ncı 
 maddeler�nde  bel�rt�len  k�ş�sel  ver�  �şleme  şartları  ve  amaçları  kapsamında  bu  Aydınlatma  Metn�nde 
 bel�rt�len amaçlar dah�l�nde de �şleneb�lmekte ve aktarılab�lmekted�r. 
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 8.  Nasıl Koruyoruz? 

 Toplanan  k�ş�sel  ver�ler�n  korunması  ve  yetk�s�z  k�ş�ler�n  el�ne  geçmemes�  ve  müşter�ler�m�z�n  ve  müşter� 
 adaylarımızın  mağdur  olmaması  �ç�n  gerekl�  tekn�k  ve  �dar�  bütün  tedb�rler  alınmaktadır.  Bu  çerçevede 
 yazılımların  standartlara  uygun  olması,  üçüncü  tarafların  özenle  seç�lmes�  ve  ş�rket  �ç�nde  G�zl�l�k 
 Pol�t�kamız  ’  a r�ayet ed�lmes� sağlanmaktadır. 

 9.  K�ş�sel Ver� Sah�b�n�n Hakları ve Başvuru 

 K�ş�sel  ver�  sah�pler�  olarak,  KVK  Kanunu  11  �nc�  maddes�nde  sayılan  haklarınıza  �l�şk�n  talepler�n�z�,  �şbu 
 Aydınlatma  Metn�nde  aşağıda  düzenlenen  yöntemlerle  Ş�rket�m�ze  �letmen�z  durumunda  Ş�rket�m�z 
 n�tel�ğ�ne  göre,  taleb�  en  geç  otuz  gün  �ç�nde  ücrets�z  olarak  sonuçlandıracaktır.  Ancak,  K�ş�sel  Ver�ler� 
 Koruma  Kurulunca  b�r  ücret  öngörülmes�  hal�nde,  Ş�rket�m�z  tarafından  bel�rlenen  tar�fedek�  ücret 
 alınacaktır.  Ayrıca  yürürlükte  olan  mevzuat  uyarınca  k�ş�sel  ver�lere  �l�şk�n  başvurular  ver�  sah�b�n�n  b�zzat 
 kend�s�  tarafından  yapılmak  zorunda  olduğundan  başvurularınızın  sadece  s�zlerle  �lg�l�  kısmı 
 cevaplanacak olup, eş�n�z, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan b�r başvuru kabul ed�lmeyecekt�r. 

 Bu  kapsamda  k�ş�sel  ver�  sah�pler�  Lupamat  tarafından  �nternet  sayfamızda  duyurulan  �lg�l�m�ze 
 başvurarak kend�n�zle �lg�l� olarak; 

 a)  K�ş�sel ver� �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme, 

 b)  K�ş�sel ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme, 

 c)  K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 d)  Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, 

 e)  K�ş�sel  ver�ler�n  eks�k  veya  yanlış  �şlenm�ş  olması  hâl�nde  bunların  düzelt�lmes�n�  �steme  ve  bu 
 kapsamda yapılan �şlem�n k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n� �steme, 

 f)  KVK  Kanununun  ve  �lg�l�  d�ğer  kanun  hükümler�ne  uygun  olarak  �şlenm�ş  olmasına  rağmen, 
 �şlenmes�n�  gerekt�ren  sebepler�n  ortadan  kalkması  hâl�nde  k�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�n�  veya  yok 
 ed�lmes�n�  �steme  ve  bu  kapsamda  yapılan  �şlem�n  k�ş�sel  ver�ler�n  aktarıldığı  üçüncü  k�ş�lere 
 b�ld�r�lmes�n� �steme, 

 g)  İşlenen  ver�ler�n  münhasıran  otomat�k  s�stemler  vasıtasıyla  anal�z  ed�lmes�  suret�yle  k�ş�n�n  kend�s� 
 aleyh�ne b�r sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme, 

 h)  K�ş�sel  ver�ler�n  kanuna  aykırı  olarak  �şlenmes�  sebeb�yle  zarara  uğraması  hâl�nde  zararın 
 g�der�lmes�n� talep etme haklarına sah�ps�n�z. 

 10.  Başvurunun Yapılması 

 KVK  Kanunu’nun  13.  maddes�n�n  1.  fıkrası  gereğ�nce,  aynı  kanunun  11.  maddes�nde  bel�rt�len  haklarınızı 
 kullanmak  �le  �lg�l�  taleb�n�z�  kayıtlı  elektron�k  posta  (KEP)  adres�  ya  da  ş�rket�m�ze  daha  önce  b�ld�rd�ğ�n�z 
 ve  s�stem�m�zde  kayıtlı  bulunan  elektron�k  posta  adres�n�  kullanmak  suret�yle  �nfo@lupamat.com  adres�ne 
 ya  da  yazılı  olarak  şahsen,  noter  veya  �adel�  taahhütlü  posta  vasıtasıyla  �leteb�l�rs�n�z.  Gerekl�  açıklamalar 
 �le  Başvuru Ve B�lg� Talep Formuna  l�nkten ulaşab�l�rs�n�z. 

 Başvuruda; 

 a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı �se �mzanız, 

 b)  Türk�ye  Cumhur�yet�  vatandaşı  �sen�z  T.C.  k�ml�k  numarası,  yabancı  �sen�z  uyruğunuz,  pasaport 
 numaranız veya varsa k�ml�k numaranız, 

 c) Tebl�gata esas yerleş�m yer� veya �ş yer� adres�n�z, 

 ç) Varsa b�ld�r�me esas elektron�k posta adres�n�z, telefon ve faks numaranız, 

 d) Talep konunuzun bulunması gerekmekted�r. 
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 Konuya �l�şk�n b�lg� ve belgeler başvuruya eklenmel�d�r. 
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