
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

1.İşbu bilgilendirme https://onlineshop.eagleburgmann.com/tr İnternet sitesinde doldurduğunuz 
talep üzerine fiyat elektronik formu aracılığıyla elde edildikten sonra forma girdiğiniz kişisel 
verileri veri tabanına işleyen yazılım aracılığıyla kaydedilmekte ve işlenmekte olan kişisel 
verileriniz hakkında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 
10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri 
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  Eagle Burgmann End. Sız. San. ve Tic. Ltd. Şirketi 
tarafından yapılmaktadır. 

2.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı, ve Hukuki sebebi 

2.1. İsim, soyisim, şirket adı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, adres, soru ile ilettiğiniz 
kişisel verileriniz sizlere talebiniz doğrultusunda ilgili ürün ve fiyat konusunda bilgi vermek 
amacıyla veri sorumlusunun meşru menfaati, bir sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki 
sebeplerine dayalı oarak işlenmektedir. 

3.Kişisel verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki sebebi 

3.1.Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir 
hakkın tesisi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına 
ilişkin yükümlülüklerimizi ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; 
‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilmektedir.  

3.2.Kişisel Verileriniz; Faaliyetlerimize ilişkin olarak gerekli dış hizmetlerin alınmasına yönelik 
yaptığımız sözleşmelerin ifası için ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla ancak bu 
amaçla sınırlı olarak veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 
bir sözleşmenin kurulması veya ifası, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak iş ilişkisi içinde olduğumuz, hizmet 
aldığımız ‘’Tedarikçilerimiz’’ ile paylaşılabilecektir. (Örneğin Hukuki işlemler için gerekmesi 
halinde Avukatlar, hizmet aldığımız şirketler) 

3.3.Kişisel verileriniz, Şirket hissedarlarımızın, İnternet sitemizin ve hizmet aldığımız tedarikçilerin 
sunucularının yurt dışında olması sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
9.maddesi uyarınca kişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden yurt dışına aktarılmış 
sayılmaktadır. 

4.Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı 
ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıda bulunan haklara sahipsiniz: 

“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak 
bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere 
aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde 
bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya 
Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin 
bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Şirket’ten, yine 
Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm 
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kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik 
sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; 
kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin 
edilmesini isteme.” 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı 
yazılı olarak veya kimliğinizin teyit edildiği e-posta ile iletebilirsiniz. 

5.Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi 
kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” 
göre Şirketimizin fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik 
posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

6.Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi - Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET 
olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel 
verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. 

Veri Sorumlusu Unvan: Eagle Burgmann End. Sız. San. ve Tic. Ltd. Şirketi  

Mersis no    : 0323035768000018 

E-posta adresi : contact.tr@eagleburgmann.com 

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: eagleburgmann@hs01.kep.tr 

Fiziki Posta adresi : Aydınlı- KOSB Mah. Tuzla Kimya San. OSB Tuna Cad. No:83495 Tuzla/ 
İSTANBUL 

 


