
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA 
 
Sayın Girişimci, 

 

Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi No: 60 G Blok No: 9-10 PK: 
34696 ÜSKÜDAR-İSTANBUL adresinde mukim İnfina Yazılım A.Ş.; 

 

Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefonunuz, eğitim 
bilgileriniz, doğum tarihiniz, uzmanlıklarınız, iş tecrübenizi ve bu form aracılığı ile 
iletmiş olduğunuz diğer kişisel verileriniz; İDEA (İnovatif Düşünen Ekipler Aranıyor) 
projesine yaptığınız başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sizinle iletişime 
geçilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktadır. 

 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. 

 
Kişisel verileriniz İDEA için yaptığınız başvurunun değerlendirilmesi hukuki 
sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’nci maddesinin 2’nci fıkrasının c 
bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması hukuki sebebine dayalı olarak internet üzerinden form doldurmak suretiyle 
otomatik yolla toplanmaktadır. 

 
İlgili kişi, Kurumumuza başvurarak kendisiyle ilgili; 

 
KVKK’nın 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar 
saklı kalmak kaydıyla kurumumuza başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar 
çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; (a) kişisel verisinin işlenip işlenmediğini 
öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve 
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış 
işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK’nın 7 nci maddede 
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran 
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak 
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir. 
 
Detaylı KVK Aydınlatma metnimiz ayrıca https://infina.com.tr/kvk-aydinlatma-
metni.html internet sayfasında yer almaktadır. 

 
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; aşağıda Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi 
Masaldan İş Merkezi No: 60 G Blok No: 9-10 PK: 34696 ÜSKÜDAR-İSTANBUL posta 
adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter 
aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir. Şirketlerimiz talebinizi ilgili belgelerin 
ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması 
hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri 
sizden talep edebiliriz. 


