
TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 

olarak aşağıda listelenen yalnızca başvurduğunuz Şirket ile sınırlı olmak kaydıyla, hizmet ve/veya ürün 

alımı gerçekleştiren aşağıdaki şirketler (birlikte “Şirket” olarak adlandırılacaktır) tarafından 

işlenebilecektir:  

1. Korteks Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. 

2. Vestel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

3. Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 

4. Vestel Ticaret A.Ş.  

5. Zorlu Gayrimenkul Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. 

6. Zorlu Holding A.Ş. 

7. Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş 
8. Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

9. Zorluteks Tekstil Tic. Ve San. A.Ş. 

Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlara uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde 

belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir: 

 

Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep 

− Kimlik Bilgileri 

(Ad-soyad, TCKN, 

Imza) 

− İletişim Bilgileri (E-

posta,Telefon 

numarası, Adres) 

− Özlük Bilgileri 

(Departman, Unvan, 

Pozisyon bilgisi) 

− Banka Hesap 

Bilgileri  

− Şirketimiz portallarına tedarikçi 

tanımlamalarının gerçekleştirilmesi,  

− Hakediş takip ve kontrollerinin 

gerçekleştirilmesi  

− Ticari faaliyetlerin yürütülmesi, 

− Hizmet verilen kurumsal müşteri 

denetimlerinin gerçekleştirilmesi 

− Mal / Hizmet Satın Alım 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

− Referans Süreçlerinin Yürütülmesi 

− Bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin 

gerekli olması,  

 

− İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu 

olması. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen şartlar uyarınca, aşağıdaki hallerde 

verileriniz yurtiçinde bulunan 3. Taraflarla paylaşılabilecektir: 

- Kimlik, iletişim ve banka bilgileriniz hukuki uyuşmazlık ve hukuki yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 

yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi ile, 

- Kimlik ve iletişim bilgileriniz, teklif verdiğiniz alım süreci dışında, mevcut veya ileride 

oluşabilecek size uygun diğer alım süreçlerine katılabilmeniz amacıyla, tedarikçi platformunu 

kullanan diğer Şirketlerimiz ile açık rıza vermeniz halinde, 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi  

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, elektronik ortamda, tedarikçi platformu, form aracılığıyla, e-

posta ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi  

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. 

Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında 

gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca 

belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir. 



 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler Ve Taahhütler 

 Şirketimiz,  

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,  

• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve  

• kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 

gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.  

Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma 

Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına 

açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.  

 

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  

• 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, 

• 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. 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.zorlu.com.tr/tr/kisisel-verilerin-

korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak formda belirtilen 

iletişim kanalları aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan 

ücret talep edilebilecektir. 

 

Metin’deki Değişiklikler  

Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. 

Şirketimiz’in değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. 

 

Son güncelleme tarihi: 30.05.2022 

 

 


