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POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI VEYA POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI YETKİLİSİNE 
İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ 

(20.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.) 

 

 

1-VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu 

sıfatıyla BSA TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “BSA”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

 

Kurumumuzca, Mali İşler Biriminde “Satış Öncesi Faaliyetler” sürecinde Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarının; Ad-

Soyad ve Adres / İletişim Bilgisi / E-mail Adresine ilişkin kişisel verileri,  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve 

Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla 

işlenmektedir. 

 

3-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINDAKİ YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER 

 

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı ve Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Yetkililerine ilişkin söz konusu kişisel veriler, 

Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen  “İlgili Kişinin Açık Rızası” hukuki sebebine dayanılarak, BSA internet sitesinde 

yer alan teklif forumunun doldurulması suretiyle işlenmekte olup yetkisiz üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak 

erişilmesini engelleyecek şekilde BSA bünyesinde muhafaza edilecektir. 

 

4-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ŞİRKETİMİZCE KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

 

Yukarıda belirtilen kişisel veriler Şirketimiz tarafından; gerektiğinde hukuki uyuşmazlıkların giderilebilmesi amacıyla 
çözüm ortağı olan hukuk bürosu ve ilgili mevzuat gereği adli makamlar veya ilgili kolluk birimleri ile paylaşılmaktadır. 
 

5-KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ VE BU HAKLARIN NASIL KULLANILACAĞI 

 

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde ilgili kişinin hakları düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak herkes, veri sorumlusu 

BSA’ya başvuru yaparak kendisiyle ilgili; 

 

• Kişisel veri 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,  
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• 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 uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

 

İlgili kişiler tarafından yukarıda yer alan hakların nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı hükümler içeren Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna 

bağlı olarak; Kişisel veri sahipleri olarak,  yukarıda yer alan haklarınızı şirket web sitemizde yer alan “Kişisel Veri Bilgi 

ve Talep Formu” nu doldurarak ya da Şirketimiz İnsan Kaynakları biriminden fiziki olarak alıp doldurarak aşağıda yer 

alan Şirket adresine kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile elden imzalı olarak şahsen teslim ederek veya noter 

kanalıyla göndererek yahut şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile aşağıda yer alan BSA kep 

adresine göndererek kullanabilirsiniz. BSA başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret 

alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevap CD, flash bellek gibi 

bir kayıt ortamında verilecekse veri sorumlusu tarafından talep edilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini 

geçmeyecektir.  

 
BSA TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kadıköy Vergi Dairesi / 1870702527) 
ADRES: Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. Konur İş Merkezi No:2/50 Kadıköy/İstanbul 

Telefon: 0(216) 545 02 10 

Elektronik Tebligat Adresi: 25929-21827-47961 

 

 

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur. 

 

BSA TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından düzenlenen “Potansiyel Ürün veya Hizmet 

Alıcısı veya Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Yetkilisine İlişkin Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma 

ve Açık Rıza Metni” ni okudum, anladım, bilgilendirildim, tarafıma ait söz konusu kişisel verilerin işlenmesine yönelik 

olarak açık rızam vardır. 
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İMZA: 

 

 


