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ENİSLER GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ
AYDINLATMA METNİ
1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR
İş bu metin, ENİSLER GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (ENİSLER A.Ş. olarak ifade edilecektir)’nin
“veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’nın 10 ncu
maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Veri Sorumlusunun
Unvanı
: ENİSLER GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
Mersis Numarası
: 0030085881900001
Adresi
: Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:18 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefonu
: +90 212 324 50 50
Fax
: +90 324 50 71
e-posta adresi
: info@enislergroup.com.tr
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) : ……………..
3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER
ENİSLER A.Ş. tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı
ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir
ve/veya değişiklik yapılabilir.
Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler, ilgili kişinin;
 Kimlik bilgileri (TCKN. seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle,
cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, dini, veriliş nedeni, veriliş
tarihi, önceki soyadı), kimlik yerine ibraz edildiyse pasaport bilgisi, sürücü belgesi. İkametgâh
bilgileri, iletişim bilgileri, finansal bilgiler, vergi bilgileri, banka hesap bilgileri,
 Giriş çıkış bilgileri, yazışmalar,
 Kamera görüntü ve ses kayıtlarıdır.
 Şirketimiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız
başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru
evrakına ekleyerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler işlenmektedir.
4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Elde ettiğimiz kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Kanunu 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri İşleme şartları ve
amaçları dâhilinde ENİSLER GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlar
doğrultusunda işlenecektir:
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülüklerinin ifası ve bunlarla ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin
kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam
ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi,
talep ve şikayetlerinizin takibi - Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşteri
memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün
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alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve
geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren
değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması,
çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik,
promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile
bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair
yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve
şirketimizin satış pazarlama, proje yönetim ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden
gelen talep ve soruların cevaplanması, satışın yapılması, üretimin gerçekleştirilmesi, finansman
şartlarının belirlenmesi, tahsilatların yapılması, satış sonrası destek ve müşteri memnuniyetinin
sağlanması, şikayetlerin sonuçlandırılması, başta Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi
Kanunu olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.
5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI
Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel,
belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine
uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve
gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (b) maddesi başlığı altında sayılan
amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız,
şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman
ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da
kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup
şirketleri, hukuki işlemleri yürütmek adına şirketin çalıştığı hukuk bürolarına, Merkezi Kayıt Kuruluşu
ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçileri veya alt yüklenicileri ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir. ENİSLER
A.Ş., kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin
aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli
koruma bulunmuyorsa, ENİSLER A.Ş. ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir
korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan
sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.
6- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (doğrudan veri sahibinin kendisinden sözlü
olarak, elden ve/veya elektronik postası ile, sosyal medya ile yazılı form ile kamera kayıt sistemleri ile,
ENİSLER A.Ş.’ nin merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş
ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri,
mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık
mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat
yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı,
sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kişisel
verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek,
aktarılabilecek ve saklanabilecektir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya
da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

T.C KİMLİK

SİCİL NO

İMZA / TARİH

ENİSLER
GAYRİMENKUL
YATIRIM A.Ş.

KİŞISEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ VE ONAY TAAHHÜTNAMESİ

DOK.NO
KVKK-İKY-02

YÜRÜRLÜK TARİHİ
20.12.2019

REVİZYON NO

REVİZYON TARİHİ

0

0

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 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,
 Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kişisel verilerle ilgili düzeltme, silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin, 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.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen
haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi
http://www.enislergayrimenkul.com.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını
ENİSLER A.Ş. ye hitaben “Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:18 Beşiktaş/İSTANBUL ” adresine
kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.
Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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