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IV. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası (Oda) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna 

azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Oda olarak bünyemizde mensup üyelerimiz, 

ziyaretçilerimiz ile ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Oda ile ilişkili tüm şahıslara ait 

her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak 

işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri 

Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen 

sınırlar çerçevesinde hukuka uygun olarak işlemekteyiz.  

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz, Oda tarafından verilen hizmet, ürün ya da diğer faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak 

toplanabilecektir. Oda’nın faaliyetleri ile her türlü hizmetinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak 

ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Oda hizmetlerini kullanmak niyetiyle 

internet sayfamızı kullandığınızda, Oda’yı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Oda’nın 

düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.  

Toplanan kişisel verileriniz, Oda tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli 

çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Oda tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni ve 

ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Oda ve Oda ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin 

hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Oda tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, 

Oda’ya ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler 

vb.), Oda’nın faaliyet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Oda’nın diğer politikalarının 

yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.    

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; Oda tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli 

çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Oda tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, 

kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Oda ve Oda ile iş ilişkisi 

içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Oda tarafından yürütülen iletişime yönelik 

idari operasyonlar, Oda’ya ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum 

süreci, mali işler vb.), Oda’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Oda’nın diğer 

politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, 

tedarikçilerimize ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 

doğrultusunda Oda olarak sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu 

kapsamda Oda’nın sözleşmeler veya yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde 

yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci 

ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) 

numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
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4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11’inci Maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda 

düzenlenen yöntemlerle Oda’ya iletmeniz durumunda Odamız talebin niteliğine göre talebi en geç otuz 

gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret 

öngörülmesi halinde, Koçaklar Traktör tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 

kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kanun’un 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, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Oda’ya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu 

başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Oda tarafından güncellenecektir. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde 

sonuçlandırılacaktır. 

 

5. İletişim Bilgileri 

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve 

talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren Başvuru Formu’nu, “Yenişehir Mahallesi Gazze 

Caddesi Çarşı Meram İş Merkezi B Giriş 33/213 Meram/KONYA” adresine iadeli taahhütlü mektup 

yoluyla gönderebilirsiniz. 


