
 

 

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ 

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

(“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Nokta Tüketim Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.  (“Nokta Tüketim” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında 

sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE AYDINLATMA METNİNİN KAPSAMI 

 

Nokta Tüketim, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” 

sıfatıyla işlemektedir. Bu aydınlatma metni kapsamında tedarikçi yetkililerinin ve tedarikçi 

çalışanlarının aydınlatılması amaçlanmaktadır.  

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

 

Nokta Tüketim ile ilişkiniz kapsamında faaliyetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen 

kategorilerdeki kişisel verileriniz işlenebilmektedir; 

 

Tedarikçi Yetkilisi kişi grubuna ait işlenen kişisel veriler: 

 

Veri 

Kategorisi 
İşlenen Veriler Toplama Yöntemi Hukuki Sebep 

Kimlik 

Bilgileri 

ad soyad, tc kimlik no, vergi kimlik 

numarası, 

Tedarikçilerimizle 

sözleşme 

aşamasında e-posta 

veya cep telefonu  

yoluyla veya yüz 

yüze görüşmeler 

sırasında veya 

Basılı/Dijital Form 

Sözleşme veya 

Taahhütname  

vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 

 

KVKK m.5/2 (c) 

Bir Sözleşmenin 

kurulması veya 

ifası, KVKK m.5/2 

(ç) Şirketimizin 

hukuki 

yükümlülüğü 

hukuki sebebine 

dayalı olarak 

işlenmektedir.  

İletişim 

Bilgileri 

iş adresi, 

cep telefon numarası, 

iş telefon numarası, 

Finansal 

Bilgiler 
Banka Hesap Numarası Bilgisi, 

Müşteri 

İşlem 

Bilgileri 

Fatura Bilgileri 

 

Tedarikçi Çalışanı kişi grubuna ait işlenen kişisel veriler: 

 

Veri 

Kategorisi 
İşlenen Veriler Toplama Yöntemi Hukuki Sebep 

Kimlik 
Bilgileri 

ad-soyad, imza, 
işyeri ve pozisyon 
bilgileri,  

E-posta veya cep telefonu 
yoluyla  veya elden yüzyüze 
toplanmaktadır. 
 

KVKK m.5/2 (c) Bir 
Sözleşmenin kurulması 
veya ifası hukuki sebebine 
bağlı olarak işlenmektedir. 

İletişim 
Bilgileri 

Telefon numarası, 
Email adresi  

 

 



 

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

 

Nokta Tüketim ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla 

işlenebilmektedir; 

 

⮚ iletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

⮚ sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

⮚ mal/ hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 

⮚ mal/hizmet satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi 

⮚ mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi 

⮚ lojistik faaliyetlerin yürütülmesi 

⮚ finans  ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  

⮚ tedarik zincirinin planlanması, 

⮚ tasarım ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi,  

⮚ ı̇ş faaliyetlerinin yürütülmesi, 

⮚ saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. 

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla ve KVKK’nın 8. ve 

9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; faaliyetin niteliğine göre hizmet aldığımız/işbirliği 

yaptığımız tedarikçilerle, bankalara, hukuki/finansal/teknik/operasyonel konularda danışmanlık 

aldığımız firmalara, nakliye ve lojistik firmalarına, global olarak yürütülen hizmetlerde bulut hizmeti 

ve e-posta servisi çerçevesinde iş ortaklarımızın yurtdışında bulunan sunucularına, yetkili kamu 

kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 

 

 

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız 

bulunmaktadır: 

 

⮚ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

⮚ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

⮚ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

⮚ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

⮚ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

⮚ İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini 

veya yok edilmesini isteme, 

⮚ Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel 

verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

⮚ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

⮚ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

 

6.  HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 



 

 

 

KVKK kapsamındaki yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi 

No:19/1-2 34537 Tepecik-B.Çekmece İstanbul adresimize alıcı “Nokta Tüketim KVKK” olacak 

şekilde iletebilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ” uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanmak suretiyle 

noktatuketim@hs02.kep.tr adresi; güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha 

önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

kvkk@noktatuketim.com adresi aracılığıyla da talebinizi iletebilirsiniz.  

 

Başvurunuza yardımcı olması amacıyla hazırladığımız örnek başvuru formuna 

www.noktuketim.com aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Başvuru formu dışında Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olarak yapılan başvuruların 

da değerlendirileceğini belirtmek isteriz. Yapılacak olan başvurular, talebin niteliğine göre en kısa 

sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.  

 

mailto:noktatuketim@hs02.kep.tr
http://www.noktuketim.com/

