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Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, 6698 Sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümleri gereğince sunulan “Ziyaretçilere 

Yönelik Aydınlatma Metni” ve gizlilik politikası sınırları çerçevesinde, Zeen Tasarım Mobilya 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ziyaretçilerine ürün/hizmet sunması, ve/veya bu konuda 
sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri 

imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, 
iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere; “Ziyaretçilere Yönelik Aydınlatma 
Metni”nde yer alan verilerimin ve bunlar haricindeki kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel 
verilerimin de dâhil olmak üzere, kaydedilmesine, “Ziyaretçilere Yönelik Aydınlatma 
Metni”nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine, güncellenmesine, veri tabanında tutulmasına, 
saklanmasına, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına, 
kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde “Ziyaretçilere Yönelik 
Aydınlatma Metni”nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu madde 5/2’de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere açık rızam ile onay veriyorum. 
 
İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca Zeen 

Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından “Ziyaretçilere Yönelik 
Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, işbu beyanı tereddüde yer vermeyecek şekilde 

aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
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ZEEN TASARIM MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

“6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” 
GEREĞİNCE 

ZİYARETÇİLERE YÖNELİK 
AYDINLATMA METNİ 

 

Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak, özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel 

hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz başta olmak 
üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerine, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle 
yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz. 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla 
Karpuzsekisi Mevkii Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde No:14 Melikgazi/KAYSERİ adresinde mukim 

ZEEN TASARIM MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklandığı 
şekilde ve şartlarda işlenebilecektir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı 
bilgilere https://zeence.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma 

Metninden erişebilirsiniz. 
 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

Ziyaretçi’den kasıt, Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahip olduğu fiziksel 
yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan gerçek kişilerdir. Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Şirketi merkez, depo ve otopark tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve daha kaliteli hizmet verebilmesi 

amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme, kayıt, giriş kartı verme ve kimlik kaydı faaliyeti ile misafir giriş 
çıkışlarının takibine yönelik veri toplamaktadır. Ayrıca, ziyaretçi Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Şirketi’nin internet ağını kullanarak internet hizmeti almak isterse bu hizmetin izlenirliği ve 
güvenliğini takip etmeye ve sağlamaya yönelik de veri toplanmaktadır. 

Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, güvenlik kamerası ile izleme ve internet hizmetinin 
kullanılması faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, 
müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini 
korumak gibi amaçlar taşımaktadır. 

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde “ad-soyad, 

çalışılan firma bilgisi, ziyarete edilen personel bilgisi, araç plaka bilgisi,  giriş-çıkış saatleri, kamera 
görüntüleri, ses kayıt bilgileri, şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkânı gibi 
hizmetlerden faydalanırken tarafınızca iletilen kimlik bilgileri, telefon numarası, giriş yapılan sitelerin log 
kayıtları ve ziyaretçi bilgisayar ile giriş yaptı ise bilgisayar markası” gibi verileriniz başta olmak üzere KVKK 
kapsamında belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz; 

● Kayıt oluşturulması, 
● İnternet hizmeti verilebilmesi, 
● Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik 

politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi, 
● Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü, 
● İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları, 
● Erişim kayıtlarının yönetimi, 
● Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

https://zeence.com/
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● Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının 
taleplerinin yerine getirilmesi, 

● İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
● Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

● Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 
● Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 
● Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 
● İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
● Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
● Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
● Şirketin ve çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanabilmesi, 

● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
● Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi, 
● Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

Amaçlarıyla işlenebilecektir. 
 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ve yukarıda açıklanan amaçlar gözetilerek, gerekli 
güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar 

başta olmak üzere Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, grup şirketleri ve mağazaları ve 
kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen amaç ve koşullar 
çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından 
KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri 

sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, internet sitesi, elektronik 
posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, öneri/şikâyet formu, muhtelif sözleşmeler, güvenlik kameraları 
ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanabilir.  

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi ve İmha Politikası 

Kişisel Verileriniz, 6 (altı) ay boyunca ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni 
zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz talebiniz üzerine imha başvurusunu 

takiben 30 gün içerisinde ve herhalde saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde, Zeen Tasarım 
Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili 

yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile elektronik ortamda tutulan veriler silinerek, diğer veriler ise 
yakılarak imha edilecektir. 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi ve yürürlükte olan sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahipleri 
Şirketimizden; 

● Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
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● 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 verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
● Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, 

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep 
edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir 
sonucun çıkmasına itiraz etme, 

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVKK 13/1 maddesi gereğince yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak ya 
da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu 
doğrultuda talebinizi zeenmobilya@hs04.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta yoluyla ya 
da Karpuzsekisi Mahallesi 45 Cadde No: 14/ Hacılar/Kayseri adresimize şahsen müracaat etmeniz durumunda 

(30) gün içerisinde değerlendirilerek ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talep ettiğiniz işlemin şirket 
için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret 
tarifesine göre başvurunuzdan ücret talep etme hakkımız saklıdır.  

Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okuduğumu, anladığımı ve Zeen Tasarım 
Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kişisel verilimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde 
işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
şekilde yapıldığını, Aydınlatma Metni’nin herbir sayfasını eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı kabul, 
beyan ve taahhüt ederim. 

 

İsim – Soyisim: 

Tarih: 

İMZA 

 

 


