
 

 

  

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ 

 

1. Veri Sorumlusu 

NMT İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.  (NMT) olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine 

ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemizde “www.nmt.com” 

adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer 

alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 

işlenmekte olduğunu bilginize sunarız. 

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz 

 

 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Şirketimize ait “www.nmt.com” url adresindeki “İletişim Kaydı” ve “İletişim Formu” kısımlarına bilgi 

girişi yapılmak suretiyle paylaşılabilecek verileriniz E-bültenimizin size ulaştırılması, hizmetlerimiz 

hakkında bilgi verilmesi, sorularınızın ve taleplerinizin yanıtlanması, etkinlik davetlerinin 

gönderilebilmesi ve pazarlama iletişimi yapılabilmesi amacıyla kullanılacaktır. 

 
İletişim Formu’nu doldurmanız akabinde, soru ya da talebinize cevap verebilmek, görüşlerinizi 

değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek amacı ile kişisel verilerinizi, Kanun madde 

5/2 (d) ve (f) uyarınca , ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması ve veri sorumlusu olarak 

meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplayacak, 

kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız. 

 
Etkinlik davetleri, hizmetlerimiz hakkında bilgi gönderilmesi ve pazarlama iletişimi yapmak amacı ile 

kişisel verilerinizi, Kanun madde 5/1 uyarınca veri sorumlusu olarak Açık rızanıza dayalı olarak 

toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız. 

Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve 

yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda 

olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin 

Şirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu 

ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün 

Kimlik Verileri 

  

Ad, soyad 

İletişim Verileri Adres, Telefon,  E-posta adresi 

 

İşlem Güvenliği 

Verileri 

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri 



 

 

  

olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, NMT’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 

Kanun madde 5/2 (ç) kapsamında ve NMT’nin haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun madde 

5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.  

 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar 

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin 

işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, üçüncü kişi iş ortaklarımız, 

hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki 

yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması 

halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir. 

 

5. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verilerinizi, şirketimize ait “www.nmt.com.tr”  url adresinde 

gerçekleştirdiğiniz ziyaret ile web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlarda karşınıza 

çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması suretiyle topluyoruz. 

 

Kişisel verileriniz, NMT tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız amacıyla elektronik 

ortamda internet sitemiz üzerinden açık rızanıza dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. 

 

6. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları 

Bu konudaki ayrıntılı açıklama, web sitemiz olan “https:// www.nmt.com” adresinde yer almakla 

birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Şirket merkezi adresimiz olan “Barbaros mahallesi 

Denizmen sokak No:6/2 Üsküdar/İstanbul” adresine, web sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru 

Formu” nu doldurarak elden şahsen başvuru yoluyla veya Noter vasıtasıyla posta ile veya “ 

nmt@hs01.kep.tr ” kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı 

kullanabilirsiniz;  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
• Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme,  
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,  
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda 

zararın giderilmesini talep etme.  

 


