6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak
anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir
kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.
Kişisel Verilere İlişkin Aydinlatma Metni
Veri Sorumlusu: MOLAŞ ENTEGRE AĞAÇ ÜRÜNLERİ A.Ş.
Adres: Tosya İstanbul Karayolu 10.km Suluca köyü – TOSYA - KASTAMONU

Molaş Entegre olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına göre kurulmuş olan şirketimiz; 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirmiş olduğu düzenlemeler
çerçevesinde siz değerli müşterilerimizi kişisel verilerin nasıl toplandığını, işlendiğini
ve işleme amacını KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla
aydınlatmak istiyoruz.
Siz değerli müşterilerimizin, açık rıza vererek şirketimizle paylaşmış olduğu kişisel
veriler, şirket kayıtlarına, KVKK’nın belirlediği şekilde, şirket faaliyet ve hizmet alanları
ile sınırlı olmak üzere işlenilebilecek, şirketimiz ile bağlantılı olan yurtiçindeki ve
yurtdışındaki kişilere aktarılabilecek ve saklanabilecek ve profilleme için
kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
6698 sayılı KVKK uyarınca, Molaş Entegre ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen
veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak,
değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul
edilmektedir.

www.moldoor.com.tr sitesi üzerinden toplanan Kişisel verileriniz; ürün ve
hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla
iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama
faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere
uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen Amaçlarla iş ortaklarımıza, iş
bağlantılarımıza, alt yüklenicilerimize, SUNDUĞUMUZ HİZMET AMACI
doğrultusunda veya Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici
ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde yurt içine aktarabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda belirtilen amaçlarla, Molaş entegre ile paylaştığınız kişisel verilerinizin
aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; doğrudan veya dolaylı yurt içi iştiraklerimiz, iş birliği
yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

.
Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
6. KVKK 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,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer
yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil
imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama
vasıtasıyla) Şirketimize iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde talebinizi yazılı veya Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.
Başvurunuzu iletmek isterseniz şirket adresine posta yolu ile başvurabilir ya da 0212
670 52 34 numaralı telefonumuzu arayabilir, ya da talebinizi
muhasebe@moldoor.com.tr adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması
Molaş Entegre nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi
gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen
düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

