KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
a) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
Seç Market markası ile tanınan şirketimiz (Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş.), kişisel
verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak
ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini
almaktadır. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. olarak, güvenliğinize önem veriyor ve
bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerin korunması
amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında
sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişiye
ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge,
kişisel veri kapsamındadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri
Sorumlusu sıfatıyla Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (Bizim Toptan) olarak;
mağazalarımızda, genel müdürlüğümüzde, saha ekibimizin ziyaretleri sırasında çağrı
merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya
e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde etmekte ve
işleyebilmekteyiz.
Edindiğimiz kişisel verileriniz Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı
gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerinin
tespiti ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile bilgi saklama,
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Bizim
Toptan
olarak,
sistemlerimize
kaydedilebilmekte,
depolanabilmekte,
sınıflandırabilmekte, güncellenebilmekte, yasal sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler ile
paylaşılabilmekte veya KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Genel müdürlüğümüzde, saha ekibimizin ziyaretleri sırasında, mağazalarımızda, çağrı
merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya
e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanan kişisel
verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin gereği olarak ve ayrıca Bizim Toptan tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması, Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek,
siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, Bizim Toptan tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza
göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama,
müşteri portföy yönetimi, ürün portföy yönetimi, ürün geliştirilmesi, hizmet kalitesinin
ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol,
promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme size özel kampanyalar
hazırlanması, sizin, Bizim Toptan’ın ve Bizim Toptan ile iş ilişkisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete
ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, satış ve
pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler,
Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek, Karşılaştırmalı ürün
ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya

geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Bizim Toptan’a açıklamanıza konu olan şirket ana
sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere
sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak ayrıca şikayetlerinizin takibi,
işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla işlenecektir.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Bizim Toptan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
Bizim Toptan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel
kampanyalar hazırlanması, sizin, Bizim Toptan’ın ve Bizim Toptan ile iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün
ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, 3.
kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ayrıca şikayetlerinizin
takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, Bizim Toptan’ın doğrudan veya
dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, tedarikçileri, sosyal medya siteleri ve kanalları,
Sadakat Sistemi program ortakları, Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme,
reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığı, işbirliği
yaptığı gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara ortak marka
çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle,
kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış
amaçlar dâhilinde aktarılabilecektir.
ç) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişi kimliğini belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak
üzere her türlü kişisel veriler; Bizim Toptan’ın mağazalarında, genel müdürlüğünde,
saha ekiplerinin ziyaretleri sırasında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında
(Facebook, twitter, instagram vb.) veya Bizim Toptan e-ticaret sitesine üye olurken
yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edilebilir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bizim Toptan‘a iletmeniz
durumunda, Bizim Toptan talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz
gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret
alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti
alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi
halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini
geçmeyecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel verilerinin 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 hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı 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 uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13.
maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Bizim Toptan’a daha önce bildirilen
ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer
aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Bizim
Toptan’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz
uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
d) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi
gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu
olarak Bizim Toptan’ın Kuşbakışı Cad. No:19 Altunizade Üsküdar / İstanbul adresine
verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@bizimtoptan.comtr e-posta
adresine
yapabilirsiniz.
KEP
yoluyla
yapmak
istediğiniz
başvurularınızı
bizimtoptan@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz
ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği
gibi sağlanmaması durumunda, Bizim Toptan tarafından talebinize istinaden yapılacak

araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu
durumda, Bizim Toptan kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle,
başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek
şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

