
Değerl� muhataplarımız,

B�lg� güvenl�ğ� ve k�ş�sel ver� güvenl�ğ�ne büyük özen göster�yoruz. Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. olarak 
k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�nde, başta özel hayatın g�zl�l�ğ� olmak üzere, �lg�l� k�ş�ler�n temel hak ve özgürlükler�n� 
korumak ve k�ş�sel ver�ler� �şleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler�n yükümlülükler� �le uyacakları usul ve esasları düzenleyen 
6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (KVKK) hakkında s�zler� b�lg�lend�rmek �st�yoruz. 

İşlenen/İşleneb�lecek Olan K�ş�sel Ver�n�z

Müşter� ve Tedar�kç� Aydınlatma Metn�



Ad, soyad, T.C. K�ml�k numarası g�b� k�ml�k b�lg�ler�; e-posta, telefon, cep-telefonu, adres g�b� �let�ş�m b�lg�ler�; banka 
hesap b�lg�ler�, ödeme b�lg�ler�, IBAN numarası g�b� finansal ver�ler; müşter� numarası, müşter� t�car� �l�şk� başlangıç / 
b�t�ş tar�h� ve neden�, müşter� talepler�, müşter� memnun�yet b�lg�ler�, ürüne �l�şk�n ş�kayet ve talep b�lg�ler�; eğ�t�m ve 
meslek� deney�m-profesyonel yetk�nl�k b�lg�ler�, emekl�l�k b�lg�s�, s�gorta b�lg�s�, öğren�m durumu, mezun�yet b�lg�s�, 
bağlı bulunduğu organ�zasyon  g�b� özlük ve meslek b�lg�ler�; SGK'ya b�ld�rmekle mükellef olunan b�lg�ler; dava 
dosyaları, resm� tutanaklar, vekaletler, s�rküler g�b�  hukuk� �şlem b�lg�ler�; hastane raporları g�b� özel n�tel�kl� k�ş�sel 
ver�ler; call-center kayıtları, anket kayıtları, ürünlerle �lg�l� talepler ve b�lg�ler, arama kayıtları, �nternet kullanım 
alışkanlıkları, kred� kartı b�lg�ler� g�b� �şlem güvenl�ğ� kayıtları; log kayıtları b�lg�s�, IP ve MAC adres� b�lg�ler�; CCVT 
kayıtları, k�ml�k tanıma ve doğrulama b�lg�ler�, güvenl� geç�ş ve er�ş�m b�lg�ler�, plaka ve sürücü b�lg�ler�, ş�rket�m�z� 
z�yaret ett�ğ�n�z zaman kameralarla elde ed�len görsel �ş�tsel kayıtlar, unvan b�lg�ler�, tanıtım ve pazarlama b�lg�ler�, 
�mza, kamu sağlığı neden�yle zorunlu tutulan bazı sağlık ver�ler� (ısı, ateş ölçümü, aşı kartı, PCR test� … vb.)

Müşter� ve Tedar�kç� Aydınlatma Metn�



Aydınlatma Metn�n�n Amacı Ver� Sorumlusu Olarak Konumu

Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. olarak h�zmet verd�ğ� yurt �ç� ve yurt dışı müşter�ler�m�ze, çalışanlarımıza, 
tedar�kç�ler�m�ze, paydaşlarımıza, z�yaretç�ler�m�ze ve kurumla bağlantısı olan d�ğer k�ş�lere, k�ş�sel ver�ler�n korunması 
kapsamında 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddes�ndek� aydınlatma yükümlülüğünü 
yer�ne get�rmek amacıyla bu metn� hazırlamış bulunuyoruz. 
Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. k�ş�sel ver�ler�n korunması hakkında aydınlatma metn� yürürlüktek� 
mevzuatta yapılab�lecek değ�ş�kl�kler çerçeves�nde güncellenecekt�r. 
Ş�rket�m�z �ç�n aydınlatma yükümlülüğümüzü KVKK Kom�tes� koord�nasyonunda, �nternet sayfamız üzer�nden ve 
duyuru panolarımızdan paylaşmaktayız. 
Kurumumuzda B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� kurulmuş olup KVKK K�ş�sel Ver� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� �le 
bütünleş�k halded�r. B�lg� güvenl�ğ�n� kurumsal kültür hal�ne get�rm�ş olan Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. 
�lg�l� ulusal ve uluslararası yasalara göre düzenl� olarak eğ�t�m, �ç ve dış denet�mler� yapmakta/yaptırmaktadır. 

Gerçek K�ş�lere A�t K�ş�sel Ver�ler�n İşlenme Amacı ve Aktarımı

Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. yasalar çerçeves�nde amaçla kısıtlı olmak üzere, üret�c�s�, satıcısı, dağıtıcısı 
olduğumuz ürünler�n satışlarını gerçekleşt�reb�lmek, ürünler�n pazarlama çalışmalarını yapab�lmek, talepler�n�z� 
alab�lmek, satın alma süreçler�n� yürüteb�lmek, ödeme ve tahs�lat yapab�lmek/�şleme koyab�lmek, tedar�k z�nc�r� ve 
d�ğer h�zmet süreçler�m�z� �y�leşt�rmek ve sürdüreb�lmek �ç�n matbu ve d�j�tal ortamlar üzer�nden k�ş�sel ver�ler�n�z� 
�şl�yoruz. K�ş�sel ver�ler�n�z Türk�ye Cumhur�yet� yasaları çerçeves�nde kamu h�zmetler� kapsamında yetk�l� merc�lere, 
adl� ve �dar� makamlara, ş�rket�m�ze h�zmet veren firmaların/k�ş�ler�n kurumumuz adına �ş yapab�lmeler�n� sağlamak 
amacıyla �lg�l� kurumlara yasalara uygun olarak aktarılab�lmekted�r. 

6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu K�ş�sel Ver�ler�n İşlenme Şartlarını İlg�l� K�ş�n�n Açık Rızası 
Aranmaksızın K�ş�sel Ver�ler�n�n İşlenmes�n� Mümkün Kılan Şartlar Sıralanmıştır; 

Ÿ Kanunlarda açıkça öngörülmes�, 
Ÿ F��l� �mkânsızlık neden�yle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuk� geçerl�l�k tanınmayan 

k�ş�n�n kend�s�n�n ya da b�r başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması �ç�n zorunlu olması, 
Ÿ B�r sözleşmen�n kurulması veya �fasıyla doğrudan doğruya �lg�l� olması kaydıyla, sözleşmen�n tara�arına a�t k�ş�sel 

ver�ler�n �şlenmes�n�n gerekl� olması, 
Ÿ Ver� sorumlusunun hukuk� yükümlülüğünü yer�ne get�reb�lmes� �ç�n zorunlu olması.

İlg�l� k�ş�n�n kend�s� tarafından alen�leşt�r�lm�ş olması, 
Ÿ B�r hakkın tes�s�, kullanılması veya korunması �ç�n ver� �şlemen�n zorunlu olması, 
Ÿ İlg�l� k�ş�n�n temel hak ve özgürlükler�ne zarar vermemek kaydıyla, ver� sorumlusunun meşru menfaatler� �ç�n ver� 

�şlenmes�n�n zorunlu olması. 

Kurumumuz Tarafından K�ş�sel Ver�ler�n�z Şu Amaçlarla Kullanılmaktadır:

Ÿ Üretm�ş olduğumuz ürün ve parçaların s�par�şler�n�n alınması, 
Ÿ Ver� sorumlusu operasyonlarının güvenl�ğ�n�n tem�n�,
Ÿ Üret�c�s� olduğumuz ürünler�n�n pazarlama ve satış çalışmalarının yapılması, 
Ÿ Ş�rket�m�ze h�zmet verecek olan tedar�kç� seç�m� ve değerlend�r�lmes�n�n yapılması, 
Ÿ Ödeme �şlemler�n�n yapılab�lmes� �ç�n finansal b�lg�ler�n alınması, 
Ÿ Tedar�k z�nc�r�nde kullanılacak k�ş�sel ver�ler�n, dağıtım ve tesl�mat �ç�n alınması, 
Ÿ İşyer�, tes�s ve depo z�yaretler� sırasında �ş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n sağlanması, 
Ÿ İnternet sayfamız/mob�l uygulamalar üzer�nden s�tem�z�/uygulamalarımızı kullanan kullanıcılardan “çerez pol�t�kası” 

gereğ� d�j�tal bazı ver�ler�n toplanması, 
Ÿ Kurumumuzla �ş amaçlı bağı bulunan k�ş�ler�n �let�ş�m b�lg�ler�n�n alınması, 
Ÿ İş ak�tler�n�n ve sözleşme koşullarının güncellenmeler� �le �lg�l� �let�ş�m�n sağlanması,  
Ÿ Kamu güvenl�ğ� ve kamu sağlığına �l�şk�n hususlarda talep ed�lmes� hal�nde ve mevzuat gereğ� kamu görevl�ler�ne 

b�lg� ver�lmes�, 
Ÿ Müşter�, z�yaretç� ve tedar�kç�ler�m�zden gelen ürün ve h�zmetlerle �lg�l� ş�kâyet ve öner�ler�n değerlend�r�lmes�, 

varsa sorunların çözülmes�, 
Ÿ Kurumsal sosyal medya �çer�kler�m�z�n paylaşılması, basın bülten� ve haberler�m�z�n �let�lmes�, 
Ÿ Müşter� memnun�yet� çalışmalarının planlanması ve yürütülmes�,
Ÿ İş faal�yetler�n�n planlanması ve yürütülmes� �ç�n �ş ortakları ve tedar�kç�ler�n �ht�yacı olan b�lg�ler�n ver�lmes�, 
Ÿ Planlama, tedar�k, loj�st�k ve dağıtım süreçler�n�n gerçekleşt�r�lmes�,
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Ÿ Ş�rket tes�s, depo, şube, ofis g�b� fiz�ksel alanlarının güvenl�ğ�n�n tem�n ed�lmes�, 
Ÿ Müşter�, tedar�kç� ve d�ğer �lg�l� paydaşlarımızın ver�ler�n�n güncell�ğ�n�n sağlanması,
Ÿ Ş�rket finansal faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes�,
Ÿ İç denet�m faal�yetler�n�n planlanması ve gerçekleşt�r�lmes�,
Ÿ Yetk�l� kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı b�lg� ver�lmes�,
Ÿ İş b�rl�ğ�, �ş ortaklığı, tedar�k ve taşeronluk �ş ve �şlemler� sırasında kullanılması,
Ÿ Sözleşmelerle �lg�l� yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�; yasal yükümlülükler�n yer�ne get�r�leb�lmes� ve yürürlüktek� 

mevzuattan doğan hakların kullanılması,
Ÿ Dolandırıcılık ve d�ğer yasa dışı faal�yetler�n önüne geç�lmes�,
Ÿ Tedar�kç� çalışanlarının, staj yapan öğrenc�ler�n �ş sağlığı ve güvenl�ğ� kapsamında elde ed�len sağlık b�lg�s� 

sonuçlarının sadece �ş sağlığı ve güvenl�ğ� kapsamında yasalara uygun olarak toplanması,
Ÿ Ofis, depo, �şyer� ve tes�sler�m�z �ç�nde güvenl�k kameraları vasıtasıyla ve �ş güvenl�ğ� amacıyla görüntü alınması, 
Ÿ F�rmamızı z�yaret�n�z esnasında �ş amacıyla fotoğraf ve v�deo g�b� �çer�kler�n alınması, 
Ÿ Saklama ve arş�v faal�yetler�n�n yürütülmes�,
Ÿ Mal/H�zmet üret�m ve operasyon süreçler�n�n yürütülmes�, 
Ÿ B�lg� güvenl�ğ� süreçler�n�n yürütülmes�, 
Ÿ Sosyal sorumluluk ve s�v�l toplum faal�yetler�n�n yürütülmes�, 
Ÿ Ac�l durum yönet�m� süreçler�n�n yürütülmes�
Ÿ Web sayfamız ve sosyal medya üzer�nden �let�ş�m faal�yetler�n�n yürütülmes�,
Ÿ COVID-19 neden�yle kamu sağlığı amacıyla vücut ısı b�lg�s�, PCR test�, Aşı kartı b�lg�s�, HES kodu sonucu b�lg�s� 

�şlenmekted�r.

Üçüncü K�ş�lere Aktarım ve Bunun Nedenler� Hakkında B�lg�lend�rme

Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. müşter�ler�m�ze, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, tedar�kç�ler�m�ze a�t 
k�ş�sel ver�ler�n üçüncü k�ş�ler �le paylaşımı, aktarımı �lg�l� k�ş�ler�n �zn� çerçeves�nde aydınlatma yükümlülüğü ve açık 
rıza alınarak gerçekleşmekte ve kural olarak çalışanlarımızın, müşter�ler�m�z�n, tedar�kç�ler�m�z�n, paydaşlarımızın onayı 
olmaksızın k�ş�sel ver�ler�n�z üçüncü k�ş�lere aktarılmamaktadır.

K�ş�sel ver�ler veya bazı özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler �ş amaçlı, yasal yükümlülükler�m�z neden�yle ve bunlarla sınırlı olmak 
üzere, kurumumuz adına �ş yürüten yüklen�c�lerle, sosyal güvenl�k kurumları �le yasal soruşturma ve kovuşturmalar �ç�n 
kolluk kuvvetler� ve mahkemeler ve d�ğer yetk�l� kamu kurumları �le kısıtlı olarak k�ş�sel ver�ler�n�z paylaşılmakta ve 
yasal çerçeve �ç�nde aktarılmaktadır. Bazı k�ş�sel ver�ler gerekl� olması durumunda ş�rket�m�z�n yurt dışında bulunan 
merkez�ne 6698 sayılı mevzuata uygun olarak aktarılmaktadır.

B�lg� Güvenl�ğ�n� Sağlayab�lme Konusunda Tüm Önlemler� Almaya Özen Göster�yoruz.

Üçüncü k�ş�lere ver� aktarımı sırasında hak �hlaller�n� önlemek �ç�n gerekl� tekn�k, �dar�, teknoloj�k, s�stemsel ve hukuk� 
önlemler alınmaktadır. Tüm bu çalışmalarımızın hedefi b�lg� güvenl�ğ�, k�ş�sel ver� güvenl�ğ� alanlarında ulusal ve 
uluslararası yasal şartlara uyum sağlayarak kurumsal sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlamaktır.

K�ş�sel Ver�ler�n Toplanma Yöntem� ve Hukuk� Sebeb�

K�ş�sel ver�ler, matbu ortamlar, elektron�k ortamlar, kameralar, yazılımlar, CD, DVD, USB, fotokop�, yazıcı, v�deo, fotoğraf 
mak�nası, telefon, tablet, web sayfası g�b� ortamlar üzer�nden kısmen veya tamamen otomat�k olarak ya da herhang� 
b�r kayıt s�stem�n�n parçası olarak k�ş�sel ver� toplanmaktadır. Bu k�ş�sel ver�ler 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması 
Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,  5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu, 5651 sayılı 
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes� ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes� 
Hakkında Kanun, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu, 4982 Sayılı B�lg� Ed�nme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, 3071 
sayılı D�lekçe Hakkının Kullanılmasına Da�r Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu,  İşyer� B�na ve Eklent�ler�nde Alınacak Sağlık ve 
Güvenl�k Önlemler�ne İl�şk�n Yönetmel�k g�b� sa�r kanunlar uyarınca yürürlükte olan d�ğer �k�nc�l düzenlemeler g�b� �lg�l� 
d�ğer mevzuat gereğ� toplanmaktadır. K�ş�sel ver�ler�n�z, b�r sözleşmen�n �fası �ç�n, kanunlarda öngörülmes� hal�nde; b�r 
hukuk� yükümlülüğün yer�n get�r�lmes� amacıyla, ver� sorumlusunun meşru menfaat� gereğ� veya farklı yasal hukuk� 
sebeplerle toplanmakta ve �şlenmekted�r

K�ş�sel Ver� Güvenl�ğ�ne İl�şk�n Yükümlülükler�m�z 
Ÿ K�ş�sel ver�lere hukuka aykırı olarak er�ş�lmes�n� önlemek,
Ÿ K�ş�sel ver�ler�n muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenl�k düzey�n� tem�n etmeye yönel�k gerekl� her türlü 

tekn�k ve �dar� tedb�rler� almak zorundadır.
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Ÿ Ver� sorumlusu, k�ş�sel ver�ler�n kend� adına başka b�r gerçek veya tüzel k�ş� tarafından �şlenmes� hâl�nde, b�r�nc� 
fıkrada bel�rt�len tedb�rler�n alınması hususunda bu k�ş�lerle b�rl�kte müştereken sorumludur.

Ÿ Ver� sorumlusu, kend� kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümler�n�n uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekl� 
denet�mler� yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Ÿ Ver� sorumluları �le ver� �şleyen k�ş�ler, öğrend�kler� k�ş�sel ver�ler� bu Kanun hükümler�ne aykırı olarak başkasına 
açıklayamaz ve �şleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam 
eder.

Ÿ İşlenen k�ş�sel ver�ler�n kanun� olmayan yollarla başkaları tarafından elde ed�lmes� hâl�nde, ver� sorumlusu bu 
durumu en kısa sürede �lg�l�s�ne ve Kurula b�ld�r�r. Kurul, gerekmes� hâl�nde bu durumu, kend� �nternet s�tes�nde ya 
da uygun göreceğ� başka b�r yöntemle �lan edeb�l�r. 

K�ş�sel Ver� Sorumlusu Olarak İlg�l� K�ş�ler�n S�zler�n Hakları

6698 Sayılı Kanunun 11. Maddes� Uyarınca Ver� Sah�pler�:

Ÿ Kend�ler� �le �lg�l� k�ş�sel ver� �şlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme,
Ÿ K�ş�sel ver�ler� �şlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme,
Ÿ K�ş�sel ver�ler�n �şlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Ÿ Yurt �ç�nde veya yurt dışında k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme, 
Ÿ 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,
Ÿ Kanun 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, 

Ÿ 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 ve 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�pt�r. 

Ÿ K�ş�sel Ver�ler�n�z� Saklama ve İmha Süreler� ve İmha Yöntemler�

Ş�rket�m�zde �şlenen k�ş�sel ver�ler, �lg�l� mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza ed�l�r. Muhafazasına gerek 
kalmayan ver�ler, b�lg�ler, dokümanlar �lg�l� �ç mevzuatımız ve yasal mevzuatlara uygun olarak güvenl� b�r şek�lde �mha 
ed�l�r. K�ş�sel ver�ler�n�z �lg�l� mevzuatlarda öngörülen saklama süreler� kadar saklanmaktadır. İmha �şlemler� kağıt ger� 
dönüşümü, kırpma, elektron�k c�hazları tahr�p, d�j�tal ver�ler� �se güvenl� b�r şek�lde s�l�nerek yapılmaktadır. Ş�rket�m�z 
k�ş�sel ver�ler� gerekl� hallerde anon�mleşt�rerek kullanab�lecekt�r.

6698 Sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu Kapsamıyla İlg�l� Olmak Üzere İlg�l� K�ş� İle İlet�ş�m

Söz konusu hakların kullanımına �l�şk�n talepler, k�ş�sel ver� sah�pler�, �lg�l� k�ş�ler tarafından 
https://www.t�maytempo.com/ �nternet adres�nde yer alan KVKK/GDPR sayfasında 6698 sayılı Kanun Kapsamında 
K�ş�sel Ver�ler�n İşlenmes� ve Korunmasına �l�şk�n mevzuatta bel�rt�len yöntemlerle �let�leb�lecekt�r. Ş�rket�m�z�n �lg�l� 
k�ş�ler�n söz konusu talepler�n� mümkün olan en kısa sürede değerlend�recek ve en geç 30 gün �çer�s�nde 
sonuçlandıracaktır.

Kabul Etmeme ve İptal Hakkının Kullanılması Hakkında

Kanun kapsamında k�ş�sel ver� kullanımıyla �lg�l� olmak üzere her türlü soru ve görüşler�n�z �ç�n �let�ş�m b�lg�ler�m�z 
üzer�nden b�ze ulaşab�l�rs�n�z. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, s�zler� b�lg�lend�rm�ş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü 
yer�ne get�rm�ş bulunuyoruz. K�ş�sel ver�ler�n�z�n s�l�nmes�n�, güncellenmes�n�, anon�mleşt�r�lmes�n�, yok ed�lmes�n� 
veya k�ş�sel ver�n�zle �lg�l� başka yasal talepler�n�z� b�ze �leteb�l�rs�n�z. İlg�l� k�ş� olarak 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması Kanunu'na uygun olarak mümkün olan en kısa süre �ç�nde ya da yasal süreler �ç�nde s�zlere cevap 
ver�lecekt�r.

KVKK ver� m�n�m�zasyonu �lkes� gereğ�, ş�rket�m�z �ş önces�/esnasında/sırası/sonrasında �ş yapab�leceğ� m�n�mum k�ş�sel 
ver�y� �şleme prens�b�ne sah�pt�r.

Ş�rket�m�z prens�p olarak çocukların k�ş�sel ver�ler�n� �şlememekted�r. Çocukların k�ş�sel ver�ler�n�n �şlenmes�n�n söz 
konusu olduğu zaman (okul z�yaretler�, staj programları vb) konuya büyük özen gösterecekt�r. Çocukların k�ş�sel 
ver�ler�n�n �şleneb�lmes� �ç�n çocuğun vel�s� veya yasal tems�lc�s�n�n açık rızasını alınacaktır.

Müşter� ve Tedar�kç� Aydınlatma Metn�



Çalışan adayları �ç�n ayrıca b�r aydınlatma metn� hazırlanmış olup bu metne web sayfamızdan üzer�nden ulaşab�l�rs�n�z.

Başvuru Hakkı ve Başvuru Şekl�

6698 sayılı kanun kapsamında k�ş�sel ver� kullanımıyla �lg�l� olmak üzere her türlü soru ve görüşler�n�z �ç�n aşağıdak� 
alanda yer alan �let�ş�m b�lg�ler�m�z üzer�nden b�ze ulaşab�l�rs�n�z. Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, s�zler� 
b�lg�lend�rm�ş ve Aydınlatma Yükümlüğümüzü yer�ne get�rm�ş bulunuyoruz. Kurumumuz b�lg� güvenl�ğ�ne büyük 
önem vermekte olup KVKK K�ş�sel Ver� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem�'n� kurmuştur.

Posta veya noter üzer�nden başvuru yaptığınızda zarfın üzer�ne “KVKK İlg�l� K�ş� Başvurusu” yazılmalı. E-Posta aracılığı 
�le başvuru yapılması durumunda e-postanın konu kısmına “KVKK İlg�l� K�ş� Başvurusu” yazılmalıdır.

Adınızı, soyadınız, TCKN, �let�ş�m b�lg�ler� ve �let�ş�m terc�hler�n�z� yazdıktan sonra ş�rket�m�z �le �l�şk�n�z� ve ş�kâyet 
konunuzu b�ze detaylı olarak yazınız.

Başvuru Yapacağınız Ver� Sorumlusunun K�ml�ğ� ve Açık Adres� 

Ver� Sorumlusu İlet�ş�m B�lg�ler�

Ver� Sorumlusu: Tempo Metal Aksesuar Sanay� ve T�caret A.Ş. 
Adres�m�z: Orta Mahalle Topkapı Maltepe Caddes� S�lkar Plaza No:6 Kat:2 Bayrampaşa İstanbul
E-Posta: kvkk@gumus-grup.com 
KEP: tempometal@hs03.kep.tr 
İlet�ş�m l�nk�: www.t�maytempo.com

Müşter� ve Tedar�kç� Aydınlatma Metn�


