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1. Amaç ve Kapsam 

Hukuk düzenine uyum konusunda azami özeni göstermeyi geçmişinden bugüne         
benimsemiş olan Veritas Tekstil Konfeksiyon Pazarlama San. ve Tic. A.Ş (“Veritas           
Tekstil” veya “Şirket”), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuata          
uyum açısından da gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemleri          
kurmaktadır.  
Veritas Tekstil kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, Veritas         
Tekstil KVK Politikası ile Veritas Tekstil tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı           
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere         
uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmektedir. Veritas Tekstil KVK Politikası         
düzenlemelerinin uygulanması ile Veritas Tekstil’in benimsediği veri güvenliği ilkeleri         
sürdürülebilir kılınmış olacaktır.  
Veritas Tekstil KVK Politikası; otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası            
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik           
olmakla birlikte, Veritas Tekstil çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasına ilişkin         
düzenlemeleri de içermektedir. 
 

2. Hedef 
Veritas Tekstil KVK Politikası ile, Veritas Tekstil bünyesinde kişisel verilerin hukuka           
uygun olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluşması hedefi         
doğrultusunda gerekli sistemleri oluşturmak ve mevzuata uyumu temin etmek için          
gereken düzenin kurulması amaçlanmaktadır.  
Bu kapsamda Veritas Tekstil KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya             
konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır. 
 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 
Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni          
yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki         
yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve          
temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması         
amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın         
işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan KİŞİSEL VERİLERİN         
KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK        
Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecektir. Ayrıca           
pazarlama ve ürün geliştirme ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve          



tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası için Kişisel Verileriniz           
açık rızanıza istinaden işlenecektir. 
 

4. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması 
Veritas Tekstil tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını,         
erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik        
eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli          
her türlü tedbir alınmaktadır.  

  
Bu kapsamda Veritas Tekstil tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler              
alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin           
kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere         
uygun olarak hareket edilmektedir. Daha detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan            
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’nı      
inceleyebilirsiniz. 
 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Yer Alan Haklarınız 
 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan          
konularda talepte bulunabilirsiniz:  
 

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,  
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, 
● Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp         

kullanılmadığını öğrenmek, 
● Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, 
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini          

istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere           
bildirilmesini istemek, 

● KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına           
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel        
verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu           
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini         
istemek, 

● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi        
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, 

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız         
halinde zararın giderilmesini talep etmek., 
 

6. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz? 
 
Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve           
KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,             
Veritas Tekstil tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, özel           
kişilere ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine              
aktarılabilmektedir: 



 
 

● Veritas Tekstil yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun          
olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların          
yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; 

● Veritas Tekstil kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi,           
planlanması ve uygulanması; 

● Veritas Tekstil insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; 
● Veritas Tekstil Şirketlerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına,       

planlanmasına ve icrasına destek olunması; 
● Veritas Tekstil iş ilişkisi içerisinde bulunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin            

sağlanması; 
● Veritas Tekstil ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması. 
● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım          

alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması          
için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası 

● Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli           
çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi 

 
Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere,         
www.veritastekstil.com internet adresinden ulaşabileceğiniz “KİŞİSEL VERİLERİN      
KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda yer verilmiştir. 
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