
 
AYDINLATMA METNİ 

 
OM ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“OM Elektrik” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem 

atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  Madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sınırlar içinde şeffaf, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve bu doğrultuda 

gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz.   

İşbu aydınlatma metniyle; işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz. 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği 

Şirket Unvanı : OM ELEKTRİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Mersis No : 0642038088900020 

İletişim Adresi : ESENŞEHİR  MAHALLESİ ÖZCANLI SOKAK NO: 3/1 ÜMRANİYE İSTANBUL 

Telefon No : 5335914437 

E-Posta adresi : kvkk@omakasansor.com 

KEP Adresi : omelektrik@hs02.kep.tr 

 

 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

Çalışanlarımıza ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu 

konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. 

 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları 

Kimlik;  Ad Soyad, Yaş, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Durumu, Sürücü Belgesi Bilgileri, Askerlik Durumu, Çocuk Sayısı, 

İletişim; İletişim Adresi, Telefon No  

Mesleki deneyim; Eğitim Durumu, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, , İş tecrübesi bilgileri, Mesleği, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Gidilen 

Kurslar, 

Sağlık Bilgileri; Kişisel sağlık bilgileri, 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri; Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, 

Kişisel verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenecektir. 

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, bir form doldurulması şeklinde yazılı, görsel ya da elektronik ortamda iletişim 

kanalları üzerinden elde edilmektedir. 

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5. ve 6. Maddeleri 

kapsamında “Açık rızanız” ile işlenecektir.  

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlar kapsamında OM 

Elektirik’e iş sözleşmesi çerçevesinde verdiğiniz kişisel verileriniz, referans olarak belirttiğiniz kişilere bilgilerinizin teyidi amacıyla aktarılabilecektir. 

 

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları 

Kimlik;  Adı Soyadı, TC Kimlik No, İmza, Unvan, Vergi kimlik no, imza sirküleri bilgileri, 

İletişim Bilgileri; E-posta Adresi, Telefon No, İletişim Adresi, Faks No, 

Hukuki İşlem; Sözleşme bilgileri, Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler 

Finans; Tutar, Ödeme Bilgileri, Borç Bilgileri,  Alacak Bilgisi, 

Müşteri İşlem Bilgileri; Proje Adı, Proje Adı, Asansör kartı, Ödeme Bilgileri, Satış Bilgileri, Şikayet Bilgisi, Bakım ücreti, Banka hesap bilgileri, çek 

bilgileri, senet bilgileri, İBAN no, İrsaliye bilgileri,  

Pazarlama; Anket çalışmasıyla elde edilen bilgiler 

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.  

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenecektir. 

• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Talep / Şikayetlerin Takibi 

• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

 



 
AYDINLATMA METNİ 

 
Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, OM Elektrik tarafından; Taraflar arasındaki iş ilişkisine dayanarak müşterilerin bir form doldurması, posta, mail, yazılımlar veya 

elden verilen belgeler üzerinden hem fiziki hem de elektronik ortamlarda sözlü ya da yazılı olarak elde edilmektedir. 

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5. Madde uyarınca 

bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 

olması sebepleriyle işlenmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı 

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde 

aktarılmaktadır. OM Eelktrik’e verdiğiniz kişisel verileriniz; 

• Müşteri İlişkileri yönetim süreçlerinin, mal ve hizmet satış ve alım süreçlerinin yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilere,  

• İş faaliyetinin yürütülmesi, denetimi için denetim firmalarına, 

• İş ortakları, bayii, şube ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlara, 

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için adli ve idari makamlara, 

• İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar, 

İle paylaşılabilecektir. 

 

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları 

Kimlik;  Adı Soyadı, İmza, Unvan, Vergi dairesi, TC Kimlik no, Araç Plak no, Mesleği, 

İletişim Bilgileri; E-posta Adresi, Telefon No, İletişim Adresi, Faks No, 

Finans; Tutar, Banka Hesap Bilgileri, Fatura Bilgileri, IBAN no, Çek bilgileri, Senet Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, 

Mesleki Deneyim; Diploma Biligleri, Sertifikalar,  

Hukuki İşlem; Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler 

Müşteri İşlem; Fatura bilgileri, 

Özlük; Performans değerlendirme raporları 

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.  

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenecektir. 

 

• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

 

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, OM Elektrik tarafından; Taraflar arasındaki iş ilişkisine dayanarak hem fiziki hem de elektronik ortamlarda sözlü ya da yazılı olarak 

elde edilmektedir. 

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5. Madde uyarınca 

bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 

olması sebepleriyle işlenmekte ve aktarılabilmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı 

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde OM 

Elektrik’e verdiğiniz kişisel verileriniz; 

• Müşteri İlişkileri yönetim süreçlerinin, mal ve hizmet satış ve alım süreçlerinin yürütülmesi için gerçek tüzel kişilere, tedarikçilere, 

• İş faaliyetinin yürütülmesi, denetimi için denetim firmalarına, 

• İş ortakları, bayii, şube ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlara, 

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için adli ve idari makamlara, 

• İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar, 

İle paylaşılabilecektir. 

 

GÜVENLİK KAMERALINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları 

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel kayıtlar 

Fiziksel Mekan Güvenliği; Kamera Kayıtları, 

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir. Kişisel verileriniz;  

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 



 
AYDINLATMA METNİ 

 
• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,  

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin ve  

• Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

Amaçları çerçevesinde işlenmektedir. 

OM Elektrik Hizmet Binası içerisinde giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve 

kat koridorlarında bulunan toplam … adet kamera vasıtasıyla ve fiziksel mekan güvenliğinin temini,  taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini 

amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve bu kayıt işlemi ….  tarafından denetlenmektedir. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

İşlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları 

çerçevesinde yazılı talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla adli ve idari makamlar ile paylaşılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, OM Elektrik tarafından güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik yollarla elde edilmektedir. 

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5.maddesinde yer 

alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.  

 

ZİYARETÇİ İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları 

Kimlik  bilgileri: Adı Soyadı, TC Kimlik No, 

İletişim Bilgileri: Telefon No 

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Kimlik doğrulama bilgileri,  

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir. OM Elektrik’e ait intenet ağına talebiniz üzerine  

erişimi sağlayabilmektesiniz. İnternet erişimine ilişkin log kayıtları bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ve 5651 sayılı İnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca kayıt altına alınmaktadır. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları 

çerçevesinde yazılı talep üzerine yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla adli ve idari makamlar ile paylaşılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, OM Elektrik tarafından otomatik yollarla internet ağı üzerinden kayıt olmanız halinde elde edilmektedir. 

Kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzenlemelere dayanarak ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu 5/2-a) Kanunlarda 

açıkça öngörülmesi veri işleme şartına dayalı olarak (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 

Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) işlenecektir.  

 

 

İlgili Kişinin (Veri Sahibi) Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

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

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 

kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan 

işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına 

itiraz etme, 

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen yöntemlerle yada www.omsanasansor.com.tr 

adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak 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. 

 


