
GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 
İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Politika”) Vmind Bilgi 
Teknolojileri Ltd.Şti’nin (“VMİND”) sunmakta olduğu hizmet kapsamında Müşterileri, Tedarikçileri, 
ticari faaliyet yürüttüğü tarafların personeli ve internet sitesi kullanıcılarına ait kişisel verileri hukuka 
uygun bir şekilde işlemekte ve korumaktadır. Bu faaliyetler kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden ve YTÜ Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Ç.Havuzlar Mah. E.Londra Asf. Cd. Kuluçka Mer. C1 Bl.N151/1E/1021 
Esenler, İstanbul adresinde mukim VMİND tarafından kişisel verileri işlenen kişiler, kişisel verilerinin, 
hangi amaçla işlendiği ve kimlere aktarıldığı ve kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile bu 
haklarını nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Ticari faaliyetimiz kapsamında toplanan, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi 
kişisel verileriniz, Şirketimizin düzenlemiş olduğu etkinliklerden sizleri haberdar edebilmek için ya da 
internet sitemiz üzerinde yer alan formlar veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizimle iletişime 
geçmek istemeniz halinde KVKK md.5/1 uyarınca açık rızanız alınmak suretiyle; Şirket ile kurulan ticari 
ilişki ve sözleşme ilişkisinin gereklerini yerine getirebilmek adına KVKK md.5/2 uyarınca veri işlemenin 
sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması hukuki sebebiyle toplanmakta ve işlenmektedir. 
Tarafınızdan talep edilmediği sürece hiçbir özel nitelikli kişisel verinizi  herhangi bir yol ile bize 
iletmenizi istemiyoruz. Şirket tarafından Kanun’a ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenen 
kişisel veriler, (i) işlenme sebeplerinin ortadan kalkması durumunda Şirketimizin resen vermiş olduğu 
karar uyarınca veya (ii) verilerinizin silinmesine ilişkin talebiniz olması halinde, verilerin saklanması için 
başkaca bir hukuki zorunluluk bulunmaması halinde  silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
 
Şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, vermiş olduğumuz hizmetler ve 
satışını yaptığımız ürünler kapsamında, ticari ilişkimizden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine 
getirebilmek ve verilerin saklanması gibi amaçlarla tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kişisel verileri 
talep etmeye kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmakta ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. 
 
Kanun’un 11.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Şirket’e aşağıdaki iletişim bilgilerini 
kullanarak  ve açıklama kısmına da “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” başvurabilirsiniz. 
 

Başvuru Usulü Gönderilecek Adres 

Elektronik posta adresinizle (Sistemimizde 
kayıtlı bulunan) 

info@vmind.com.tr 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)  vmind@hs03.kep.tr 

Yazılı başvuru (Islak imzalı veya iadeli 
taahhütlü mektup veya Noter aracılığı ile) 

YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ç.Havuzlar Mah. 
E.Londra Asf. Cd. Kuluçka Mer. C1 Bl.N151/1E/1021 

Esenler, İstanbul 



 
 
Veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizin yukarıda düzenlenen başvuru yöntemleri ile VMİND’a 
iletilmesi durumunda, VMİND talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve Kanun’da 
öngörülen süre içerisinde sonuçlandıracaktır. Başvurunun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik 
işlemin bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Korunma Kurulu tarafından belirlenen 
ücreti alabilecektir. 
 


