
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIYLA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ AYDINLATMA 
METNİ 

Veri sorumlusu olarak Edelkrone (Kadir Köymen Film Yapımı Sinema Ekipmanları Üretimi İth 
Ve İhr AŞ) (“Şirket” veya “Edelkrone”), 
• Ticari faaliyetlerde bulunduğu gerçek kişi olan üçüncü kişinin ya da tüzel kişi olan üçünü kişi 

yetkilisi/temsilcisinin, 
➢ Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri şeklindeki kimlik bilgileri, 

imzası. 
➢ Kimlik örneği/Vergi levhası. 
➢ Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi, fax numarası. 
➢ Fatura bilgileri. 
➢ Borç bilgileri. 
➢ Banka/hesap/kart bilgileri 
➢ Vekaletname bilgileri 
➢ İmza sirküleri kapsamında kimlik örneğinde bulunan özel nitelikli veriler.  

şeklindeki kişisel verileri, 

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş 
faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal hizmet alım ve 
satım ile operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin 
yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme 
süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve 
kaynaklarının güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, 
müşteri ilişkileri yönetimi sürecinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi 
verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel 
mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla;  

• Üçüncü kişi tarafından veya ilgili kişi tarafından iletilen basılı sözleşme/taahhütname/form, 
dijital sözleşme/taahhütname/form, e-posta, mobil uygulama, web sitesi aracılığıyla 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) m.5/II/a,c,ç,e,f hükmü 
kapsamında işlemektedir.  

• Üçüncü kişi ile ilişkinin son bulmasının ardından üçüncü kişi ile yürütülen faaliyetler 
kapsamında elde edilen kişisel veriler, KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında 
imha politikasına uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hala getirme yöntemleri ile 
imha edilecektir.  

• Üçüncü kişi çalışanının işlenen kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile Şirket’in birlikte 
çalıştığı iş ortakları, topluluk şirketleri, kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları, 
Şirket yetkilileri ve hissedarları ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi 
hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri 
ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya 
da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir.  

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVK 
Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Bu kapsamda KVK Kanunu ve 10.03.2018 
tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine 
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ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak edelkrone.com/pages/kvkk adresinde yer alan  “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak; 

▪ Saray Mah. Saraykent Sanayi Sitesi, 64. Cad. No:33 Kahramankazan/ANKARA 
adresine bizzat/elden teslim edebilir, posta-kargo veya noter kanalıyla gönderebilir,   

▪ kvkk@edelkrone.com elektronik posta adresimize imzalı belgenin taraması ekli bir 
şekilde iletebilirsiniz. 

Yukarıdaki Kişisel Verilerimin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni tebliğ aldım ve 
okudum. 

Ad- Soyad   :  
Tarih         : 
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https://www.memorial.com.tr/upload/kvkk-basvuru-formu-v3-r2.pdf
https://www.memorial.com.tr/upload/kvkk-basvuru-formu-v3-r2.pdf
mailto:kvkk@edelkrone.com


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ AÇIK RIZA METNİ 

“Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İmza Yetkilisi Aydınlatma Metni”nde belirtilenler 
doğrultusunda aşağıda “izin veriyorum” şeklinde işaretlenen hususlarda herhangi bir etki altında 
kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

• Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde elde edilen kimlik 
belgemde bulunun din verilerim ile kan grubu verilerimin yukarıda belirtilen amaçlara uygun 
bir biçimde işlenmesine,  

İzin veriyorum.  /  İzin vermiyorum.  

• Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde kişisel verilerimin 
yukarıda belirtilen amaçlara uygun bir biçimde yurtdışına aktarılmasına    

İzin veriyorum.  /  İzin vermiyorum.  

Ad- Soyad    :  
Tarih        : 
İmza  : 
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